
২০২০-২১ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্িে র্ার্সক অগ্রগর্ি প্রর্িরবদন 

র্ারসে নার্: জানুয়ার্ে/২০২১ 

ককৌশলগি 

উরেশ্য  

কার্ থক্রর্ (Activities) কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান  

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নর্ থায়ক ২০২০-২১  অজথন ক্রর্পুর্িভূি 

অজথন 

র্ন্তব্য 

(%) 

অসাধাের্ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ান চলর্ি র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

কেকসই 

সংেক্ষ্র্ ও 

ব্যবস্থাপনাে 

র্াধ্যরর্ 

র্ৎস্যসম্পরদে 

উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীল

িা বৃর্ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.১] প্রদশ থনী র্ৎস্য খার্াে 

স্থাপন ও পর্েদশ থন 

[১.১.১.] পর্েদশ থনকৃি 

প্রদশ থনী খার্াে 

সংখ্যা ৩ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৭.00 ২৬ ১০০ 

[১.১.২] স্থার্পি 

প্রদশ থনী খার্াে 

আয়িন 

(কেক্টে) 

১ ৫৭৭ ৫৫০ ৫৩০ ৫১০ ৫০০ ১৪.৯২ ৫৮.৯০ ১০.২১ 

[১.২] র্ৎস্য আবাসস্থল 

উন্নয়ন 

[১.২.১] পর্েদশ থনকৃি 

র্ৎস্য আবাসস্থল 

সংখ্যা ২ ১৬ ১৪ ১৩ ১২ ১০ -- -- -- 

[১.২.২] উন্নয়নকৃি 

র্ৎস্য আবাসস্থল 

আয়িন 

(কেক্টে) 

১ ৩৪০ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২৭০ ১৭.৩৩ ২০.৮৩ ৫.৮৩ 

[১.৩] র্বল নাস থার্ে স্থাপন [১.৩.১] পর্েদশ থনকৃি 

র্বল নাস থার্ে 

সংখ্যা ২ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ০১ ০2 ১৬.৬৬ 

[১.৩.২] স্থার্পি র্বল 

নাস থার্ে 

আয়িন 

(কেক্টে) 

১ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১.53 ৩.৭৪ ২.১৩ 

[১.৪] র্বদ্যর্ান অভয়াশ্রর্ 

েক্ষ্র্ারবক্ষ্র্ ও নতুন 

অভয়াশ্রর্ স্থাপন এবং 

পর্েদশ থন 

[১.৪.১] পর্েদশ থনকৃি 

র্ৎস্য অভয়াশ্রর্ 

সংখ্যা ২ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ -- ৫.০০ ৪১.৬৬ 

[১.৪.২] র্বদ্যর্ান 

অভয়াশ্রর্ 

েক্ষ্র্ারবক্ষ্র্ ও নতুন 

স্থার্পি অভয়াশ্রর্ 

সংখ্যা ১ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫৫ ৩৮.০০ ৭২.00 ৩৭.৮৯ 

[১.৫] র্া ইর্লশ েক্ষ্া 

কার্ থক্রর্, জােকা সংেক্ষ্র্, 

ক্ষ্র্িকে জাল ধ্বংরস কর্বং 

অপারেশন ইিযার্দরি 

র্বরশষ দার্য়ত্ব পালন 

[১.৫.১] র্া ইর্লশ 

েক্ষ্া কার্ থক্রর্, জােকা 

সংেক্ষ্র্, ক্ষ্র্িকে 

জাল ধ্বংরস কর্বং 

অপারেশরন দার্য়ত্ব 

পালনকৃি কর্ থকিথা 

সংখ্যা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ 0৬ 1৯ 9৫ 

[১.৬] সামুর্িক র্ৎস্য 

জর্েরপে জন্য ক্রুজ 

পর্েচালনা ও র্ন্ত্রর্ালয় 

কর্তথক ক্রুজ পর্েদশ থন 

[১.৬.১] র্ন্ত্রর্ালয় 

কর্তথক পর্েদশ থনকৃি 

ক্রুজ 

সংখ্যা ২ ১     -- -- -- 

 

 

 



ককৌশলগি 

উরেশ্য  

কার্ থক্রর্ (Activities) কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান  

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নর্ থায়ক ২০২০-২১  অজথন ক্রর্পুর্িভূি 

অজথন 

র্ন্তব্য 

(%) 

অসাধাের্ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ান চলর্ি র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.৬.২] সম্পার্দি 

ক্রুজ 

সংখ্যা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 02 02 33.33 

[১.৭] বার্র্র্জযক র্ৎস্য 

ট্রলারেে লাইরসন্স 

প্রদান/নবায়ন ও পর্েদশ থন 

[১.৭.১] বার্র্র্জযক 

ট্রলারেে লাইরসন্স 

প্রদান কার্ থক্রর্ 

পর্েদশ থন 

সংখ্যা ২ ২ ১    -- -- -- 

[১.৭.২] 

প্রদান/নবায়নকৃি 

বার্র্র্জযক ট্রলারেে 

লাইরসন্স  

সংখ্যা ১ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ০.00 ৬.00 ৩.১৬ 

র্নোপদ র্ৎস্য 

ও র্ৎস্যজাি 

পণ্য এবং 

প্রার্র্ ও 

প্রার্র্জাি পণ্য 

অভযন্তেীর্ 

বাজারে 

র্বপর্ন ও 

েপ্তার্নরি 

সোয়িা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১] কের্সর্িক 

প্যারর্ারজন র্ি (এসর্পএি) 

র্চংর্ি কপানা উৎপাদন ও 

সেবোে বৃর্িে র্াধ্যরর্ 

র্নোপদ র্চংর্ি উৎপাদন 

বৃর্ি কো 

[২.১.২] পর্েদশ থনকৃি 

এসর্পএি র্চংর্ি 

েযাচার্ে 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১   ০০ ১.০০ ৩৩.৩৩ 

[২.১.২] উৎপার্দি ও 

র্বিের্কৃি এসর্পএি 

র্চংর্ি কপানা (র্পএল) 

সংখ্যা 

(ককাটি) 

১ ২১ ১৯ ১৭ ১৫ ১৫ ০.০০ 16.49 76.34 

[২.২] প্রার্র্সম্পদ অর্ধদপ্তে 

কর্তথক গবার্দপশু ও কপার্ি 

খার্াে কের্জরেশন 

প্রদান/নবায়ন এবং   

র্ন্ত্রর্ালয় কর্তথক পর্েদশ থন 

[২.২.১] পর্েদশ থনকৃি 

গবার্দ/কপার্ি খার্াে 

সংখ্যা ৩ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১ ১৭.০০ ৮৫.০০ 

[২.২.২] কের্জরেশন 

প্রদান/নবায়নকৃি   

গবার্দ খার্াে 

সংখ্যা ১ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭৫০ ১৭০০ ৬৫৬ ৪৭১১ ২৩৫.৫৫ 

[২.২.৩] কের্জরেশন 

প্রদান/নবায়নকৃি 

কপার্ি খার্াে 

সংখ্যা ১ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ২৩২ ২৪০৪ ২৪০.৫০ 

[২.৩] র্নোপদ ও আধুর্নক 

পির্িরি র্ৎস্য অবিের্ 

এবং অভযন্তেীর্ বাজারে 

সেবোে ও এবং র্ন্ত্রর্ালয় 

কর্তথক পর্েদশ থন 

[২.৩.১] পর্েদশ থনকৃি 

র্ৎস্য অবিের্ ককন্দ্র 

সংখ্যা ২ ৫ ৪ ৩  ২ ১ -- ০৪ ৮০.০০ 

[২.৩.২] কাপ্তাই কলক 

ও অন্যান্য অবিের্ 

ককরন্দ্র অবিের্কৃি 

র্াছ 

কর্.েন ১ ২৪০০০ ২৩৮৮০ ২৩৮২৫ ২৩৭৬২ ২২০০০ ১২৪২.০০ ১২২২৫.০০ ৫০.৯৪ 

[২.৪] আইন, র্বর্ধর্ালা ও 

নীর্ির্ালা প্রর্য়ন 

[২.৪.১] সামুর্িক 

র্ৎস্য আইন ২০২০ 

িার্েখ ২ ৩১.০৫.২০২১ ৩০.০৬.২০২১    -- ২৬/11/২০২০ ১০০ 

 

 



ককৌশলগি 

উরেশ্য  

কার্ থক্রর্ (Activities) কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান  

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নর্ থায়ক ২০২০-২১  অজথন ক্রর্পুর্িভূি 

অজথন 

র্ন্তব্য 

(%) 

অসাধাের্ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ান চলর্ি র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.৪.২] র্ৎস্য ও 

র্ৎস্যপণ্য (পর্েদশ থন 

ও র্ানর্নয়ন্ত্রর্) আইন 

২০২০  

িার্েখ ২ ৩১.০৫.২০২১ ৩০.০৬.২০২১   -- -- ২৬/11/২০২০ ১০০ 

[২.৪.৩] পশু জবাই ও 

র্াংরসে র্ানর্নয়ন্ত্রর্ 

র্বর্ধর্ালা 

িার্েখ ২ ৩১.০৫.২০২১ ৩০.০৬.২০২১    -- -- -- 

[২.৫] র্ৎস্য ও  

প্রার্র্সম্পরদে ওপে 

বঙ্গবন্ধুে অবদান শীষ থক 

কসসন র্ন্ত্রর্ালরয়ে 

আওিাধীন দপ্তেসমূরেে 

র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষ্র্ র্র্িউরল 

অন্তর্ভ থিকের্। 

[ ২.৫.১] বঙ্গবন্ধুে 

অবদান শীষ থক কসসন 

প্রর্য়ন ও কপ্রের্ 

িার্েখ  ৪ ৩১.১০.২০২০ ৩০.১১.২০২০    -- ২৯/১০/২০২০ ১০০ 

 

গবার্দপশু-

পার্খে 

উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীল

িা বৃর্ি 

[৩.১] গবার্দপশুে জাি 

উন্নয়রন র্সরর্ন উৎপাদন ও 

র্ন্ত্রর্ালয় কর্তথক পর্েদশ থন 

[৩.১.১] পর্েদশ থনকৃি 

র্সরর্ন উৎপাদন ককন্দ্র 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ১  -- -- -- 

[৩.১.২] প্রার্র্সম্পদ 

অর্ধদপ্তে কর্তথক 

উৎপার্দি র্সরর্ন  

র্াত্রা 

(লক্ষ্) 

১ ৪৪.০০ ৪৩.৬০ ৪৩.৩০ ৪৩.০০ ৪২.৫০ 3.৩৫ ২৫.৩৯ ৫৯.০৫ 

[৩.২] কৃর্ত্রর্ প্রজনন 

সম্প্রসাের্ ও র্ন্ত্রর্ালয় 

কর্তথক িদাের্ক 

[৩.২.১] কৃর্ত্রর্ প্রজনন 

কার্ থক্রর্ িদাের্ক 

সংখ্যা ২ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ১.০০ ৬.00 ৫০.০০ 

[৩.২.২] কৃর্ত্রর্ 

প্রজনরনে সংখ্যা 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

১ ৩৯.০০ ৩৮.৫০ ৩৮.২০ ৩৮.০০ ৩৭.৫০ 3.৩৭ ২৪.৩০ ৬২.৩১ 

[৩.৩] সেকার্ে খার্ারে 

এক র্দরনে োঁস-মুের্গে 

বাচ্চা, বাছুে ও ছাগরলে 

বাচ্চা উৎপাদন ও র্ন্ত্রর্ালয় 

কর্তথক পর্েদশ থন  

[৩.৩.১] পর্েদশ থনকৃি 

োঁস-মুের্গে েযাচার্ে 

এবং দুগ্ধ ও গবার্দ 

খার্াে 

সংখ্যা ৩ ১৬ ১৪ ১২ ১১ ১০ ০.00 8.00 ৫0.00 

[৩.৩.২] উৎপার্দি 

এক র্দরনে োঁস-

মুের্গে বাচ্চা 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

১ ৪০.০০ ৩৮.০০ ৩৬.০০ ৩৪.০০ ৩২.০০ ২.৭৫ ১৯.১৩ ৪৭.৮৩ 

[৩.৩.৩] সেকার্ে 

খার্ারে উৎপার্দি 

বাছূে 

সংখ্যা ১ ৬৫০ ৬৪০ ৬৩০ ৬২০ ৬০০ 45 ৩৬১ ৫৫.৫৪ 



ককৌশলগি 

উরেশ্য  

কার্ থক্রর্ (Activities) কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান  

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নর্ থায়ক ২০২০-২১  অজথন ক্রর্পুর্িভূি 

অজথন 

র্ন্তব্য 

(%) 

অসাধাের্ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ান চলর্ি র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[৩.৪] ঘাস চাষ সম্প্রসােরর্ 

প্রদশ থনী স্থাপন এবং 

র্ন্ত্রর্ালয় কর্তথক পর্েদশ থন  

[৩.৪.১] ঘাসচাষ 

প্রদশ থনী পর্েদশ থন 

সংখ্যা ৩ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১.00 ৪.00 ১৬.৬৬ 

 [৩.৪.২] স্থার্পি 

ঘাসচাষ প্রদশ থনী 

আয়িন 

(একে) 

১ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ 254.84 ৪৫২৩.০৭ ৯০.৪৬ 

[৩.৫] গবার্দ-পশু ও োঁস-

মুের্গে টিকা উৎপাদন ও 

র্ন্ত্রর্ালয় কর্তথক পর্েদশ থন 

[৩.৫.১] পর্েদশ থনকৃি 

টিকা উৎপাদন ককন্দ্র 

সংখ্যা ২ ২ ১    -- ১ ৫০.০০ 

[৩.৫.২] উৎপার্দি 

টিকা  

র্াত্রা 

(ককাটি)  

১ ২৮.৫০ ২৭.৫০ ২৬.৫০ ২৫.৫০ ২৫.০০ ২.৭৬৩ ১5.863 55.66 

[৩.৬] কভরের্েনার্ে 

প্রযাকটিস ককন্দ্র পর্েদশ থন 

[৩.৬.১] পর্েদশ থনকৃি 

প্রযাকটিস ককন্দ্র 

সংখ্যা ২ ৬ ৫ ৪ ৩  -- -- -- 

র্ানবসম্পদ 

উন্নয়র্ ও 

কর্ থসংস্থারনে 

সুরর্াগ সৃর্ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৪.১] র্ৎস্য ও প্রার্র্সম্পদ 

কসক্টরে র্ানব সম্পদ 

উন্নয়রন প্রর্শক্ষ্র্ প্রদান 

[৪.১.১] প্রর্শক্ষ্র্প্রাপ্ত 

র্ৎস্যচার্ষ, র্ৎস্যজীবী 

ও অন্যান্য সুিলরভাগী 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

১ ১.৩২০৫০ ১.২৯৯৫০ ১.২৭৮৫০ ১.২৫৭৫০ ১.২৩৬৫০ ০.০৭৬৬৬ ০.৬১৯৮৪ ৪৬.৯৪ 

[৪.১.২] প্রর্শক্ষ্র্প্রাপ্ত  

খার্ার্ে ও র্াংস 

প্রর্ক্রয়াকােী 

সংখ্যা  

(লক্ষ্)    

 ১ ২.১৫  ১.৯৩  ১.৭১  ১.৪৯ ১.২৭  0.08064 ০.৭2047 ৩৩.51 

[৪.২] র্ন্ত্রর্ালরয়ে 

আওিাধীন দপ্তেসমূরেে 

প্রর্শক্ষ্রর্ প্রর্শক্ষ্ক ও 

অর্ির্র্ র্েরসরব অংশগ্রের্ 

[৪.২.১] অংশগ্রের্কৃি 

প্রর্শক্ষ্র্ 

সংখ্যা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ -- ২৮ ১০০ 

[৪.৩] র্ন্ত্রর্ালরয়ে অধীন 

চলর্ান উন্নয়ন প্রকল্পসমূে 

পর্েদশ থন 

[৪.৩.১] পর্েদশ থনকৃি 

চলর্ান উন্নয়ন প্রকল্প 

সংখ্যা ৩ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৭ ২৫ ৫.00 ১৯.00 ৪৭.৫০ 

[৪.৪] র্ন্ত্রর্ালরয়ে 

আওিাধীন দপ্তে পর্েদশ থন 

[৪.৪.১] পর্েদশ থনকৃি 

দপ্তে 

সংখ্যা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ২২.০০ ৮৫ ৮৫.০০ 

[৪.৫] সামুর্িক র্ৎস্য 

সম্পদ আেেরর্ কর্র্েন 

র্িশার্েজ একারির্র্ কর্তথক 

র্িগ্রী কার্ থক্রর্ িদাের্ক 

[৪.৫.১] র্িগ্রী প্রদান 

কার্ থক্রর্ িদাের্ক 

সংখ্যা ১ ১     ০০ ০১ ১০০ 

 


