
(ছক-গ)

বিভাগঃ রাজশাহী

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেত্রত্রর 

র্ান

কার্ মক্রর্ সুচক সুচত্রকর র্ান লেযর্াত্রা 

(অসাধারন )

একক ১র্ 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

২য় 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

অধিাবষ মক 

অগ্রগবি 

(১র্+২য়)

৩য় 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

৪র্ ম 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

িাবষ মক চুড়ান্ত অগ্রগবি 

(১র্+২য়+৩য়+৪র্ ম)

দািীকৃি 

নম্বর

প্রদত্ত 

প্রর্ানক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

[১.১]   বিল নাস মাবর স্থাপন [১.১.১] স্থাবপি বিল নাস মাবর ৫ ১০২ সংখ্যা ০ 1 ১ 10

[১.২]  জলাশত্রয় ক্ষপানা র্াছ 

অিমুক্তকরণ

[১.২.১] অিমুক্তকৃি ক্ষপানার পবরর্াণ

৪ ৩৫

পবরর্াণ 

(ক্ষর্.টন) ২৬.৭৬ 0.87304 ২৭.৬৩৩ 2.61066

[১.৩]জলাশয়বভবত্তক

র্ৎস্যজীিীত্রদর সংগঠিি করা ও

পবরচালনা

 [১.৩.১] সংগঠিি র্ৎস্যজীিী দল

৪ ২৯ সংখ্যা ১ 5 ৬ 13

[১.৪] 

র্ৎস্যজীিী/সূফলত্রভাগীত্রদর 

জলাশয় ব্যিস্থাপনা/ আইন 

প্রবিপালন বিষয়ক সত্রচিনিা 

সৃবি /উদু্বদ্ধুকরণ

[১.4.১]  আত্রয়াবজি সত্রচিনামূলক 

/উদু্বদ্ধুকরণ  সভা

৪ 250 সংখ্যা ১৯ 83 ১০২ 86

[১.5.১]  স্থাবপি নতুন র্ৎস্য 

অভয়াশ্রর্ ২ ৩ সংখ্যা ০ 0 ০ 2

[১.৫.২] রেণাত্রিেণকৃি র্ৎস্য 

অভয়াশ্রর্ ২ ২৫ সংখ্যা ০ 4 ৪ 18

[১.6] র্ৎস্যসম্পদ উন্নয়ত্রন 

আইন িাস্তিায়ন

[১.6.১] পবরচাবলি অবভর্ান

৪ ১০০০ সংখ্যা ২৭৫ 530 ৮০৫ 136

[২.১.১] স্থাবপি প্রদশ মনী খার্ার ৩ ১৫৫০ সংখ্যা ১২ 100 ১১২ 453

[২.১.২] আত্রয়াবজি র্াঠ বদিস/র্ি 

বিবনর্য় সভা/সত্রচিনিামূলক সভা/ 

পরার্শ ম বদিস

১ ২৭৫ সংখ্যা ২৩ 45 ৬৮ 103

িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবক্তর ত্রত্রর্াবসক/অধ মিাবষ মক /িাবষ মক অগ্রগবি প্রবিত্রিদন ছক

[১]  ক্ষটকসই সংরেণ ও 

ব্যিস্থাপনার র্াধ্যত্রর্ 

র্ৎস্যসম্পত্রদর উৎপাদন 

ও উৎপাদনশীলিা বৃবি

[১.5] র্াত্রছর অভয়াশ্রর্ 

স্থাপন/রেণাত্রিেণ

২৫

[২]  স্থাবয়ত্বশীল 

র্ৎস্যচাষ উন্নয়ন ও 

ব্যিস্থাপনা

২৫ [২.১] র্ৎস্যচাষ প্রযুবক্ত 

সম্প্রসারণ



কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেত্রত্রর 

র্ান

কার্ মক্রর্ সুচক সুচত্রকর র্ান লেযর্াত্রা 

(অসাধারন )

একক ১র্ 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

২য় 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

অধিাবষ মক 

অগ্রগবি 

(১র্+২য়)

৩য় 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

৪র্ ম 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

িাবষ মক চুড়ান্ত অগ্রগবি 

(১র্+২য়+৩য়+৪র্ ম)

দািীকৃি 

নম্বর

প্রদত্ত 

প্রর্ানক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

[২.১.৩] আত্রয়াবজি র্ৎস্য ক্ষর্লা/ 

ঊদ্ভািনী ক্ষর্লা/ র্ৎস্যচাবষ র যাবল

১ ১৫০ সংখ্যা ১ 6 ৭ 112

[২.১.৪] আত্রয়াবজি ক্ষসবর্নার/ 

ওয়াকমশপ
১ ৩০ সংখ্যা ০ 1 ১ 11

[২.১.৫] উৎপাবদি/সরিরাহকৃি 

এসবপএফ (SPF) বচংবড় বপএল 

(ক্ষকাটি)

০

[2.২]সী-উইড চাষ প্রযুবক্ত 

সম্প্রসারণ (পাইলটিং)

[২.২.১] সম্প্রসাবরি  সী-উইড চাষ 

প্রযুবক্ত
০

[2.3] র্ৎস্য খার্ার 

র্াবিকীকরণ
[২.3.১] উন্নয়ন সহায়িা / চাবষর 

বনজ উত্রযাত্রগ স্থাবপি র্িপাবি
২ ৬০ সংখ্যা ৮ 15 ২৩ 29

[২.৪.১] ত্রিবর/উন্নয়নকৃি 

র্ৎস্য/বচংবড় উৎপাদনকারীত্রদর 

সংগঠন

২ ৩০০ সংখ্যা ৪৮ 70 ১১৮ 107

[২.৪.২] র্াছ িাজারজািকরত্রণর 

জন্য পবরচাবলি অনলাইন/ক্ষগ্রার্ 

ক্ষসন্টাত্ররর সংখ্যা

২ ৪ সংখ্যা ২ 0 ২ ২

[২.৬.১]প্রদানকৃি/নিায়নকৃি 

র্ৎস্যখায সংক্রান্ত লাইত্রসন্স
৩ ৪৯০ সংখ্যা ১০৩ 158 ২৬১ ১৭৩

[২.৬.২] পরীবেি র্ৎস্য খায নমুনা ৩ ১৮৪ সংখ্যা ৩৫ 109 ১৪৪ ৩৭

[২.৭] র্ৎস্যচাষ ব্যিস্থাপনা 

উন্নয়ত্রন পবরদশ মন ও পরার্শ ম 

প্রদান

[২.৭.১] পরার্শ ম প্রদানকৃি র্ৎস্যচাবষ

৩ ১৫৩৬৪ সংখ্যা ৩৪৯৪ 4000 ৭৪৯৪ ৪১৪১

[২.৮] হযাচাবর/র্ৎস্যিীজ 

খার্াত্রর র্ানসম্পন্ন র্াত্রছর ক্ষরণু 

উৎপাদন

[২.৮.১] উৎপাবদি ক্ষরণুর পবরর্াণ ২ ২.৭৮২  ক্ষর্.টন ০.০০ 0.163 ০.১৬৩০ ০.২৭৬৬

[২.৪] র্ৎস্য সাপ্লাই ক্ষচইন উন্নয়ন

[২.৬]  র্ৎস্য খায ও উপকরণ 

ব্যিস্থাপনা



কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেত্রত্রর 

র্ান

কার্ মক্রর্ সুচক সুচত্রকর র্ান লেযর্াত্রা 

(অসাধারন )

একক ১র্ 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

২য় 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

অধিাবষ মক 

অগ্রগবি 

(১র্+২য়)

৩য় 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

৪র্ ম 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

িাবষ মক চুড়ান্ত অগ্রগবি 

(১র্+২য়+৩য়+৪র্ ম)

দািীকৃি 

নম্বর

প্রদত্ত 

প্রর্ানক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

[২.৯] িছর ব্যাপী বিত্রশষ র্ৎস্য 

ক্ষসিা প্রদান
[2.৯.১]  প্রবি উপত্রজলায় প্রবি র্াত্রস 

১টি  ইউবনয়ত্রন পবরচাবলি  পরার্শ ম 

ক্ষসিার বদন

২ ৪০০ সংখ্যা ৯১ ১৮৬ ২৭৭ ১০৮

[৩.১.১] মুবিি বলফত্রলট / বুকত্রলট / 

ক্ষপাস্টার ৫ ১ সংখ্যা ০ 0 ০ 1

[৩.১.২] আত্রয়াবজি উদু্বিকরণ/ 

সত্রচিনামুলক সভা
৫ ৪ সংখ্যা ০ 1 ১ ৩

[৪.১.১] প্রবশেণপ্রাপ্ত কর্ মকিমা/ 

কর্ মচারী
৩ ৪৫০ সংখ্যা ৯ 99 ১০৮ 245

[৪.১.2] আত্রয়াবজি বিত্রশষ লাবন মং 

ক্ষসশন
১ ১ সংখ্যা ০ ০ ০ 1

[৪.২] র্ৎস্যচাবষ, র্ৎস্যজীিী 

র্ৎস্য প্রবক্রয়াকরণ সংবিিসহ 

অন্যান্য সুফলত্রভাগীত্রদর 

প্রবশেণ প্রদান

[৪.২.১] প্রবশেণপ্রাপ্ত র্ৎস্যচাবষ, 

র্ৎস্যজীিীসহ অন্যান্য সুফলত্রভাগী

৩ ১৪০০০ সংখ্যা (জন) ৯৮২ 4012 ৪৯৯৪ ৫৪০৪

[৪.3] র্ৎস্য বিষয়ক কাবরগবর

বশো িাস্তিায়ন

[৪.3.১] র্ৎস্য অবধদপ্তরাধীন র্ৎস্য 

বডত্রপ্লার্া ইন্সটিটিউত্রট ভবিমকৃি 

বশোর্ী

২ ৪০ সংখ্যা ০ ০ ০ ৩৩

[৪.4] র্ৎস্যজীিীত্রদর বিকল্প

কর্ মসংস্থান সৃবি

[৪.4.১] সমৃ্পক্ত সুফলত্রভাগী

১ ৩০০ সংখ্যা ০ ০ ০ ৩০

১) শুিাচার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন
শুিাচার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ি 10

২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি
10

৩) িথ্য অবধকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন

িথ্য অবধকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি
3

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদত্রনর ক্ষেত্র (র্বিপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনধ মাবরি ) 

[৩.১]  উত্তর্ র্ৎস্যচাষ 

অনুশীলন সম্পবকমি কার্ মক্রর্ 

িাস্তিায়ন

[৩]  র্ৎস্য ও 

র্ৎস্যজাি পত্রের র্ান 

বনয়িত্রণর র্াধ্যত্রর্ 

অভযন্তরীণ ও 

আন্তজমাবিক িাজাত্রর  

বনরাপদ খায সরিরাহ

[৪.১] কর্ মকিমা/কর্ মচারীত্রদর 

দেিা উন্নয়ন বিষয়ক  প্রবশেণ 

প্রদান

[4]  দেিা উন্নয়ন ও 

কর্ মসংস্থাত্রনর সুত্রর্াগ 

সৃবি

১০

১০

৩০সুশাসন ও সংস্কারমূলক 

কার্ মক্রত্রর্র িাস্তিায়ন 

ক্ষজারদারকরণ



কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেত্রত্রর 

র্ান

কার্ মক্রর্ সুচক সুচত্রকর র্ান লেযর্াত্রা 

(অসাধারন )

একক ১র্ 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

২য় 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

অধিাবষ মক 

অগ্রগবি 

(১র্+২য়)

৩য় 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

৪র্ ম 

ত্রত্রর্াবসক 

অগ্রগবি

িাবষ মক চুড়ান্ত অগ্রগবি 

(১র্+২য়+৩য়+৪র্ ম)

দািীকৃি 

নম্বর

প্রদত্ত 

প্রর্ানক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

৪) অবভত্রর্াগ প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন

অবভত্রর্াগ প্রবিকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি
4

৫) ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন

ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি
3

                                                         র্ৎস্য অবধদপ্তর

                                                                                                 রাজশাহী বিভাগ , রাজশাহী।                                রাজশাহী বিভাগ , রাজশাহী

                                  ( ক্ষর্াঃ ক্ষিাফাজউদ্দীন আহত্রর্দ )

                                  উপপবরচালক 


