মৎস্য অধিদপ্তর এর চূড়ান্ত উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তাধিকা ২০২০-২০২১
ক) উদ্ভাবদ্নর িরনঃ নতুন (আইধিয়া পর্ যাদ্য়)

ক্রমিক
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দপ্তদ্রর
নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর নাম ও ঠিকানা

কার্ যক্রদ্মর
অগ্রেধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র
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মিমিও
কনফাশরমসং
এর
িাধ্যশি
িৎস্যচাষীশক
জরুরী পরাি শ
সেবা প্রদান

িৎস্যচাষী জরুরী পরািশ রশ জন্য উপশজলা
দপ্তশরর মনমদ শষ্ট সিাবাইল নম্বশর (উপশজলা
দপ্তশরর কশপশাশরট সিাবাইল নম্বশর) সফান
করশব, এবং কিশকর্শার মনশদ শশ েংমিষ্ঠ
ইউমনয়শনর এনএটিমপ-২ মলফ পামন
পরীক্ষার মকট এবং মিমজটাল ট্যাবেহ
(ইন্টারশনট েংশযাগেহ) দ্রুর্র্ি েিশয়
চাষীর কাশে হামজর হশব। মলফ কিশকর্শার
পরািশ শ প্রশয়াজনীয় পরীক্ষার পর মিমজটাল
ট্যাশবর িাধ্যশি চাষীশক মেমনয়র উপশজলা
িৎস্য কিশকর্শার োশে মিমিও কনফাশরশস
যুক্ত করশবন এবং মেমনয়র উপশজলা িৎস্য
কিশকর্শা চাষীশক প্রশয়াজনীয় পরাি শ প্রদান
করশবন। ফশল চাষী কামির্ সেবা পাশব
এবং িাশের উৎপাদন বৃমি পাশব।

িৎস্যচাশষ সরাগ বালাই এর ফশল সৃষ্ট
েিস্যার কারশন িাশের উৎপাদন কি হয়,
চাষী কামির্ উৎপাদন সেশক বমির্ হয়
এবং চাষী ক্ষমর্গ্রস্ত হয়। উপশজলা িৎস্য
দপ্তশরর োশে র্াৎক্ষমনক সযাগশযাগ এবং
পরাি শ সেবা মনশর্ উপশজলা দপ্তশর
যাওয়া চাষীর জন্য মবড়ম্বনা। উপশজলা
দপ্তশরর েীমির্ জনবল ও েড়ক সযাগাশযাগ
েিয়োশপক্ষ মবধায় মিমিও কনফাশরশসর
িাধ্যশি চাষীশক িাশের সরাগ বালাই
মনয়ন্ত্রশনর পরাি শ সেবা অমধক ফলপ্রসূ।
এক্ষশে, েিয় পমরদ নশ এবং খরচ োশ্রয়ী
হশব উপরন্তু িৎস্যচাষী স্বমস্ত পাশব।

োিামজক
সযাগাশযাগ
িাধ্যি ব্যবহার
কশর িৎস্য
প্রযুমক্ত সেবা
েহজীকরি
এবং িৎস্য
উশযাক্তা সৃমষ্ট 'িৎস্য ইপাঠ ালা'

িৎস্য ই-পাঠ ালা' একটি মিমজটাল িৎস্য
প্রযুমক্ত েম্প্রোরি উশযাগ।েিামজক
সযাগাশযাগ িাধ্যি (ইউ টিউব, সফে বুক
প্রভৃমর্) ব্যবহার কশর িৎস্য প্রযুমক্ত
সেবােমূহ (মিমিও ধারি পূব শক র্া
মিমজটাল কনশটন্ট বা র্থ্য মচে আকাশর)
চামষশ দর কাশে কায শকরিাশব সপশৌোশনা
েম্ভব হশব এবং সেবা প্রদান অশনক েহজ
হশব।এর ফশল নতুন নতুন িৎস্য উশযাক্তা
সৃমষ্ট হশব।

উশযাগটি বাস্তবাময়র্ হশল োিামজক
সযাগাশযাগ িাধ্যশির োহাশে মিমিও
কনশটন্ট বা েফল চামষশদর মনশয় মনমিশর্
সোট সোট র্থ্য মচশের দ্বারা অন্যান্য
চামষশদর মনকট িৎস্য প্রযুমক্ত সেবা েমূহ
েহশজ সযিন সপৌশে সে্ওয়া েম্ভব হশব,
সর্িমন র্ারা সব অনুপ্রামির্ও হশব।
িৎস্য চামষশদর TCV (Time,
Cost, Visit) কশি যাশব।িৎস্য
উশযাক্তা সৃমষ্টর িাধ্যশি সবকার েিস্যার
েিাধান হশব।

মরপন কুিার স াষ
01718643514
ripon.du15@gma
il.com

রিমজৎ কুিার
০1717285015
ranajitufo@gma
il.com

2019-20
এ
প্রাপ্ত
নতুন
আইমিয়া

কশপশাশরট মেিকাি শেহ
সিাবাইল হযান্ডশেট৫,০০০/- (টাকা)
ইন্টারশনট েংশযাগেহ
অযান্ডশয়ি চামলর্
সিাবাইল হযান্ডশেট৩০,০০০/- (টাকা)
প্রচার-প্রচারিা ও
মলফশলট- ৫,০০০/(টাকা)
অন্যান্য-১০,০০০/- (টাকা)

2019-20
এ প্রাপ্ত
নতুন
আইমিয়া

একটি মিমজটাল কযাশিরা৮০,০০০/-, একটি িামি
মিমিয়া সপ্রাশজক্টর৫০,০০০/-, সেমিমনার
বাবদ ৩০,০০০/-, েব শশিাট
েম্ভাব্য ব্যয় হশব
১,৬০,০০০/-

না

না

সারা
যদদ্ে
বাস্তবা
য়নদ্র্া
গ্য
ধকনা?
১০

হযাঁ

হযাঁ

প্রতযাধেত ফিাফি

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

১১

১২

১. িাশের উৎপাদন বৃমি
পাশব
২. িৎস্যচাষীর োশে
উপশজলা িৎস্য দপ্তশরর
সযাগাশযাগ বৃমি পাশব
৩. চাষীর উপশজলা
দপ্তশর আোর খরচ
বাঁচশব
৪.েীমির্
জনবশলর
িাধ্যশি িৎস্যচাষীশদর
েঠিক েিশয় পরাি শ
সেবা প্রদান করা েহজ
হশব।
৫. র্থ্য প্রযুমক্ত ব্যবহার
কশর িৎস্য পরাি শ
সেবা প্রদান েম্ভব হশব
এবং
েমর্যকাশরর
মিমজটাল বাংলাশদ
গশড় সর্ালা েহজ হশব।
সযশহতু 'িৎস্য ইপাঠ ালা' েরাশদশ
বাস্তবায়নশযাগ্য সেশহতু
উশযাগটি বাস্তবাময়র্
হশল েব শস্তশরর চামষরা
েহশজ িৎস্য প্রযুমক্ত
সেবা পাশব এবং খুব
উপকৃর্ হশব। এোড়া
নব নব লাগেই ও
আধুমনক িৎস্য প্রযুমক্ত
সেবা গ্রহশির িাধ্যশি

মরপন কুিার
স াষ
017186435
14
ripon.du
15@gma
il.com

রিমজৎ কুিার
০17172850
15
ranajitu
fo@gma
il.com

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর
নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর নাম ও ঠিকানা

কার্ যক্রদ্মর
অগ্রেধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইি
টং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা
যদদ্ে
বাস্তবা
য়নদ্র্া
গ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত ফিাফি

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

নতুন নতুন িৎস্য
উশযাক্তা সৃমষ্ট হশব।

িৎস্য
পমরদ নশ
ও
িানমনয়ন্ত্রি
3. 1
, িৎস্য
6
অমধদপ্তর,
িৎস্য
িবন,
ঢাকা।

মনরাপদ িৎস্য
পণ্য এবং
ব্র্যামন্ডংশয়ের
জন্য ইসেশেমবমলটি

Traceability বলশর্ িৎস্য পশণ্যর
উৎপাদন সেশক শুরু কশর মবর্রশির েকল
স্তশরর র্থ্য অনুেরি বুঝায় যার িাধ্যশি
পণ্য সকান দূমষর্ পদাে শ আশে মকনা র্ার
উৎস্য েনাক্ত করা যায় (Regulation
EC No. 178/2002) ।
Traceability পিমর্ সিশন চলা ফুি
সচইশনর (Farm to fork) এর
প্রশর্যশকর দাময়ত্ব। মচংমড় িযালুশচইন শুরু
সেশক স ষ পয শন্ত অেংখ্য
Stakeholder জমড়র্। সযিন PL
উৎপাদনকারী হযাচারী, চাষী, Middle
ম্যান, আড়র্দার, প্রমক্রয়াজার্কারক ও
সক্রর্া। এ কারশন িযালুশচইশনর মবমিন্ন
স্তশর মচংমড়র গুিগর্ িাশনর অবনমর্
হওয়ার আ ংকা রশয়শে। ইউ সরগুশল ন
অনুযায়ী Traceability মনমির্
করশর্ ম্যানুয়ালী েকল র্থ্য, েংরক্ষি করা
হশলও আন্তজশামর্ক সক্রর্াশদর সক্ষশে এই
Traceability সুমবধা কাশজ
লাগশেনা। মচংমড়র মূল সক্রর্া/মূল বাজার
ইউভুক্ত সদ েমূহ হওয়ায় আন্তজশামর্ক
সক্রর্ার েকল র্থ্য অনলাইশন সপশর্ ইচ্ছুক
এবং ক্রশয়র পূশব শই র্ারা র্থ্য যাচাই কশর
পশণ্যর মনরাপত্তার মনিয়র্া স্থাপশন
আগ্রহী। এশক্ষশে, মবশদশ রপ্তানীকৃর্ পশণ্যর
প্যাশকশট মবশ ষাময়র্ সকাি প্রদাশনর
িাধ্যশি Electronictraceability ( Etraceability) মনমির্করি েম্ভব।
মচংমড়র value chain-এ জমড়র্
চাষীশদর সব ীিাগ ইশর্ািশধ্য সরমজশে ন
েম্পন্ন হশয়শে। পরবর্ী সক্ষশে, জার্ীয় স্মাট শ
পমরচয়পশের িশর্াই কাি শ ইসুয করা সযশর্

National Residue
Control Plan মনমষি বা
অননুশিামদর্ পদাশে শর অববধ ব্যবহাশরর
মনয়েন্ত্রি এর পা াপাম খািারযুক্ত িাে ও
মচংমি়েশর্ অবামির্ পদাশে শর অবম ষ্ট
দূষশির মস্থমর্ পয শশবক্ষি করার একটি
সপ্রাগ্রাি । এর োহাশে জীমবর্ প্রািী এবং
প্রািীজ পণ্যগুমলশর্ মনমদ শষ্ট মকছু পদাে শ
এবং এর অবম ষ্টাং পয শশবক্ষি করার
ব্যবস্থা এবং মনমদ শষ্ট প্রািীর পণ্যগুমলশর্
মনমদ শষ্ট পদাে শ এবং এর অবম ষ্টাংশ র
মনয়েন্ত্রি করা হয়। ই-সেশেমবমলটি এর
িাধ্যশি মনমষি বা অননুশিামদর্ পদাশে শর
অববধ ব্যবহাশরর মনয়েন্ত্রি েহযর্র হশব।

ি.সুবন শা সফরশদৌে
01718124010
ferdous3176@g
mail.com

2019-20
এ প্রাপ্ত
নতুন
আইমিয়া

প্রােমিক পয শাশয় মচংমড়
উৎপাদন এমগশয় আশে
এিন একটি ইউমনয়শনর
েশব শাচ্চ মচংমড়
উৎপাদনকারী ১০ জন
মচংড়ী চাষী, একটি আড়র্
ও একটি প্রশেমেং প্ল্যান্ট
একটি পাইলট প্রকশের
আওর্ায় এশন কাজ শুরু
করা সযশর্ পাশর। এর
জন্য প্রশয়াজন মবশ ষ
ধরশনর Apps,
কমম্পউটার, মবশ ষাময়র্
সিম ন মরিার, সনশটর
লাইন ইর্যামদ। এই সক্ষশে
প্রােমিক পয শাশয়ে ৩-৪ লক্ষ
টাকার প্রশয়োজন।

না

হযাঁ

বাস্তবায়শনর ফশল
আন্তজশামর্ক বাজাশর
বাংলাশদশ উৎপামদর্
মচংড়ীর গ্রহিশযাগ্যর্া
বাড়শব। বর্শিাশন
োইল্যান্ড, িাশলশয়ম য়া
ও ইশদাশনম য়া Etraceability
অশনক প্রমর্মষ্ঠর্ করশর্
েক্ষি হশয়শে। Etraceability
পশণ্যর কনজ্যযিার
গ্রহিশযাগ্যর্া বৃমি কশর
মচংমড়র মূল্য বৃমি
করশর্ োহাে কশর।

ি.সুবন শা
সফরশদৌে
017181240
10
ferdous
3176@g
mail.co
m

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর
নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর নাম ও ঠিকানা

কার্ যক্রদ্মর
অগ্রেধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইি
টং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা
যদদ্ে
বাস্তবা
য়নদ্র্া
গ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত ফিাফি

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

পাশর যার েকল র্থ্য Central
Database-এ জিা োকশব। এই
database এর েকল র্থ্য সেন্টার
োিশাশর জিা হশব। প্রশর্যক আড়র্ ও
প্রশর্যক প্রমক্রয়াজার্করি সকাম্পামনশর্ এর
র্থ্য আদান প্রদাশনর জন্য Readable
সিম ন োকশব এবং র্থ্য Input করার
সুশযাগ োকশব। প্রশর্যশকর একটি
Account োকশব যাশর্ র্ার স র
কর্তশক উৎপামদর্ পশণ্যর েকল র্থ্য
Account েংরক্ষি করা যাশব।

4.

িৎস্য
িবন,
২
রিনা,
২
ঢাকা

িৎস্য
5. িবন,
২
রিনা,
৬
ঢাকা

স্বয়ংমক্রয়িাশব
মবনা খরশচ
চামষ/উশযাক্তা
সদর িৎস্য
পরাি শ প্রদান

বাংলাশদ প্রাপ্ত
েব িাশের
নাি, েমব,
তবম ষ্ট মনশয়
এপে/ওশয়বো
ইট তর্মর

সফেবুক/সোশ্যাল মিমিয়াশর্ সিশেঞ্জাশরর
িাধ্যশি স্বয়ংমক্রয়িাশব চামষর োশে
ইন্টারএক ন করা হশব। চামষ/উশযাক্তা
সকান মবষয় বলা/সলখার োশে োশেই এ
মবষয়ক র্থ্য, মনয়িকানুন, ম্যানুশয়ল,
অমিও ইসোক ান, মিমিও টিউশটামরয়াল,
ইশিজ ইলােশে ন চশল আেশব। একই
েিশয় হাজার হাজার িানুষশক লাইি সেবা
সদওয়া যাশব। চামষ/উশযাক্তা েরােমর
আপশিশটি সেবা মনশর্ পারশব। সিাবাইল
এশের ির্ জটিল সকান ইন্টারশফে োকশব
না।

েব িাশের নাি, েমব, মববরি একীভূর্ কশর
সিটাশবইজ তর্মর কশর এপে বা
ওশয়বোইশট স্থানান্তর এবং পাবমলক
একশেে সদওয়া।

চামষ ২৪ ন্টা সেবা মনশর্ পারশব সকান
পয়ো খরচ োড়াই। এোড়াও
চামষ/উশযাক্তাশদর একটা সিটাশবইজ
তর্মর করা যাশব। র্ারপর এই সিটা
এনামলমেে কশর আশরা উন্নর্িাশনর সেবা
সদওয়া েম্ভব হশব। এক কোয় চামষশদর
সদারশগাড়ায় সেবা সপৌৌঁশে যাশব মবনা
পয়োয়।

Awareness বাড়শল সদ ীয়
প্রজামর্র িাশের েংরক্ষি বাড়শব এশর্
সকান েশদহ নাই। আিাশদর সদশ র
সবম রিাগ িানুশষর গুটিকশয়ক পমরমচর্
িাে োড়া সবম রিাগ িাে মনশয় মবস্তামরর্
ধারিা সনই। নতুন প্রজশের সবম রিাগ
িানুশষরই িাে েম্পশকশ ধারিা কি।
ধারিা কি োকশল র্ারা িাশের েংরক্ষি,
প্রজনন এবং চাষ পিমর্ মনশয় মকছু
িাশবন না। মিিওয়ালা িাে সখশল

সিাোঃ বমদউল আলি সুফল
০১৭৪৪২৩৩৮৩৩
shufoldof@gmai
l.com

2018-19
এ প্রাপ্ত
আইমিয়া

৫,০০,০০০/=

না

হযাঁ

সিাোঃ বমদউল আলি সুফল
০১৭৪৪২৩৩৮৩৩
shufoldof@gmai
l.com

2018-19
এ প্রাপ্ত
আইমিয়া

৫,০০,০০০/=

না

হযাঁ

চামষ ২৪ ন্টা সেবা
মনশর্ পারশব সকান
পয়ো খরচ োড়াই।
এোড়াও
চামষ/উশযাক্তাশদর
একটা সিটাশবইজ তর্মর
করা যাশব। র্ারপর এই
সিটা এনামলমেে কশর
আশরা উন্নর্িাশনর
সেবা সদওয়া েম্ভব
হশব। এক কোয়
চামষশদর সদারশগাড়ায়
সেবা সপৌৌঁশে যাশব মবনা
পয়োয়।
১। চামষ/উশযাক্তারা
মবমিন্ন িাে েম্পশকশ
ধারনা পাশব। ২। োেোেীরা বাংলাশদশ র
িাে মনশয় জানশর্
পারশব। ৩।
এনশিনজারি সেম ে
মনশয় েশচর্নর্া তর্মর
হশব ৪। িানুষ িৎস্য
চাশষ আগ্রহী হশব

সিাোঃ বমদউল
আলি সুফল
০১৭৪৪২৩৩৮
৩৩
shufoldo
f@gmail
.com

সিাোঃ বমদউল
আলি সুফল
০১৭৪৪২৩৩৮
৩৩
shufoldo
f@gmail
.com

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর
নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর নাম ও ঠিকানা

কার্ যক্রদ্মর
অগ্রেধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইি
টং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা
যদদ্ে
বাস্তবা
য়নদ্র্া
গ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত ফিাফি

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

মকিাশব সদশ র ক্ষমর্ হয় সে মবষয়গুমল
অশনশকই অনুধাবন করশর্ পাশরন না।
সেগুশলা মবস্তামরর্ জানা োকশল িানুষ
েশচর্ন হশব।

6. িশনাহরগঞ্জ
২
, ৭কুমিল্লা

বৃহত্তর
কুমিল্লা
7. সজলায়
২
িৎস্য
৮
উন্নয়ন
প্রকে

কৃষশকর
আমিনায় িৎস্য
সেবা

অযান্ড্রশয়ি অযাপ
ও ইউটিউব
চযাশনশলর
িাধ্যশি িৎস্য
েম্প্রোরি সেবা
প্রদান

প্রমর্টি উপশজলা েদর ও ইউমনয়শন েপ্তাশহ
১/২ বার োধারনর্ হাট/ বাজার বশে। এই
হাট/ বাজাশরর মদন অে বাজার এলাকাশর্
প্রচুর িানুশষর আগিন শট। হাশটর মদন
এখাশন উপশজলা িৎস্য দপ্তশরর পক্ষ হশর্
একটি সিাবাইল টিি োকশব, যারা হাশট
আগর্ িানুষশক িৎস্য চাে মবষয়ক
পরাি শ প্রদান করশব। পা াপাম যারা িাে
চশের োশে জমড়র্ নন র্ারাও িাে চাশে
আগ্রহী হশয় উঠশবন। প্রমর্টি ইউমনয়শন
েপ্তাশহ ২ মদন কশর সিাবাইল টিশির
িাধ্যশি চামষর সদারশগাড়ায় সযিন িৎস্য
চাষ সেবা সপৌশে সদওয়া েম্ভব সর্িমন নতুন
চামষও সৃমি করা েম্ভব। সিাবাইল টিিশক
োহাে করশব উপশজলা িৎস্য কিশকর্শা,
মলফ, সক্ষেেহকারী।

বর্শিাশন িৎস্যচামষগি িৎস্য মবষয়ক সেবা
গ্রহশির জন্য উপশজলা/সজলা িৎস্য দপ্তশর
গিন করশর্ হয়, যাশর্ িৎস্যচামষ র্ো সেবা
গ্রমহর্াশদর শ্রি, অে শ এবং েিশয়র অপচয়
হয়।
উপশজলা/সজলা িৎস্য দপ্তরেমূশহ কামরগরী
জ্ঞানেম্পন্ন সলাকবশলর অিাব।
অশনক িৎস্যচামষ জাশনন না সয, সকাোয়
প্রকৃর্ িৎস্য মবষয়ক সেবা পাওয়া যায়।

চামষশক কষ্ট কশর িৎস্য অমফশে সেবা
মনশর্ আেশর্ হশব না। চামের
সদারশগাড়ায় িৎস্য সেবা পউশে সদওয়া
যাশব োশে োশে নতুন চামেও সৃমি হশব।
ফশল চামের েিয়, ভ্রিি ও খরচ কিশব।

“মৎস্যচাধি স্কুি” নামক এন্ড্রদ্য়ি অযাপট
যে-দ্টাদ্র যদওয়া হদ্য়দ্ে। মৎস্যচাি
ধবিয়ক সকি ধবিয়ই অযাপটদ্ত অন্তর্ভযি
করা হদ্য়দ্ে, র্া যর্দ্ক মৎস্যচাধিসহ
সংধিষ্টরা িৎস্য দপ্তশর গিন ব্যমর্শরশকই
িৎস্য মবষয়ক সেবা পাশেন। অযাপটিশর্
উদ্ভাবশকর োশে িৎস্যচামষর অনলাইন
চযাশটর সুমবধা রশয়শে।
ইউটউদ্ব “অনিাইন স্কুি” নাদ্ম একট
চযাদ্নি খুদ্ি যসখাদ্ন িৎস্যচাি সেবা
েংক্রান্ত ধবধিন্ন ধিধিও ততধর কদ্র যসগুদ্িা
আপদ্িাি কধর, র্া যর্দ্ক মৎস্যচাধিসহ
সংধিষ্টরা িৎস্য দপ্তশর গিন ব্যমর্শরশকই
িৎস্য মবষয়ক সেবা পাশেন।

সিাোঃ সর্ৌমহদ হাোন
০১৭৭৫১১০০০২
tawhidshawon@
gmail.com

যমা: সামছু উধিন
০১৭২৮২৫৫২১৫
shamsuddin.nst
u@gmail.com

2018-19
এ প্রাপ্ত
আইমিয়া

2018-19
এ প্রাপ্ত
আইমিয়া

৫,০০০/=

১,৫০,০০০/=

না

না

হযাঁ

হযাঁ

চামষশক কষ্ট কশর
িৎস্য অমফশে সেবা
মনশর্ আেশর্ হশব না।
চামের সদারশগাড়ায়
িৎস্য সেবা পউশে
সদওয়া যাশব োশে
োশে নতুন চামেও সৃমি
হশব। ফশল চামের
েিয়, ভ্রিি ও খরচ
কিশব।

সপশর ামন সেশক মনষ্কৃমর্
কি জনবশলর
েম্পৃক্তর্া
কিশ ন্টা হ্রাে
অে শ োশ্রয়

সিাোঃ সর্ৌমহদ
হাোন
০১৭৭৫১১০০০
২
tawhids
hawon@
gmail.co
m

যমা: সামছু
উধিন
০১৭২৮২৫৫২
১৫
shamsu
ddin.nst
u@gmai
l.com

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর
নাম

8. র্জ্যিমিন,
৩
সিালা
০

9. চাঁ৩দপুর
েদর,
চাঁ২দপুর ।

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর যর্ৌধিকতা

সজশলশদর দাদন
এর অমি াপ
সেশক মুমক্ত ও
মবকে কিশেংস্থান
সৃমষ্ট

মনবমির্ সজশলশদর েিাজমিমত্তক ক্ষুদ্র েিয়
সৃমষ্ট কশর েমিমর্র িাধ্যশি সেই েিয় সেশক ও
সেই েিয় এর ২০০% মবনা সুশদ বা স্বে সুশদ
েরকামর ঋি এর ব্যবস্থা করা এবং িৎস্য
কযাশলন্ডার তর্মর কশর িাশের প্রাচুয শর্া অনুোশর
ঋশির টাকা মনধ শারি করা ও বি সিৌসুশি ঋি
গ্রহন বি রাখা। িৎস্য কযাশলন্ডার অনুোশর বি
সিৌসুশির আশগই সেই েিয় সেশক ( েরকামর
প্রশনাদনা েহ)মবনা সুশদ মবকে কিশেংস্থাশনর
জন্য প্রম ক্ষি প্রদান, গরু,োগল, সিড়া, হােমুরগী ইর্যামদ পালন, সজশলশদর পমরবাশরর
িমহলাশদর সেলাই সিম ন প্রদানেহ প্রম ক্ষি
প্রদান, এোড়া যুশগাপশযাগী কামরগমর প্রম ক্ষন
প্রদান।

ইমল আিাশদর সিাশগৌমলক মনশদ শ ক পণ্য।
ইমল আিাশদর জার্ীয় েম্পদ। পৃমেবীর সিাট
ইমলশ র ৮৬% ইমল এখন বাংলাশদশ শ
আহমরর্ হয় ( সেশেম্বর ১২, ২০২০, প্রেি
আশলা)। ইমল রপ্তামন কশর এ সদ প্রমর্বের
অশনক তবশদম ক মুদ্রা আয় কশর। আিাশদর
সিাট িাে উৎপাদশনর বড় অং জ্যশড় রশয়শে
ইমল । ইমল মবশের বুশক বাংলাশদশ র
িাবমূমর্শ উজ্জ্বল কশরশে। অেচ যারা ইমল
আহরশির োশে জমড়র্, যাশদর মদন- রার্,
সরৌদ্র- বৃমষ্ট, বন্যা সকান মকছুই ইমল আহরি
মবরর্ রাখশর্ পাশর না, জীবশনর ঝৌঁমক মনশয়
যারা আিাশদর ইমল আহরশির এ মবপ্ল্ব
টিশয়শে র্ারা আজও অবশহমলর্। ইমল
বাড়শে মকন্তু র্াশদর জীবন িান বাড়শে না।
ইমল বাড়ার সুফল লুশফ মনশে িহাজশনরা।
দাদশনর কড়াল গ্রাশে মনপমর্র্ সজশলশদর
জীবন। ১০% সুশদর পশরও অমর্মরক্ত িাে
গ্রহন, অন্য আড়ৎ এ না মবমক্র করশর্ পারা,
সিাটকো র্ারা আজ মজমি এ িহাজনশদর
কাশে। র্াই েবার জীবন িাশনর উন্নয়ন হশলও
সদশ র এ উন্নয়শন র্ারা রশয়শে মপমেশয়।
েরকার কৃমষখাশর্ মবমিন্নরকি প্রশিাদনা,
সুদমবহীন ঋি ও িতুমশ ক মদশলও সজশলরা এ
সক্ষশে অবশহমলর্। বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও
দামরদ্রযমুক্ত সদ গড়শর্ হশল, িাননীয়
প্রধানিন্ত্রীর উন্নর্ সদশ র সয মি ন র্া
বাস্তবায়ন করশর্ হশল সদশ র এ বৃহৎ
জনশগাষ্ঠীশক বাদ সদয়া যাশব না। র্াই এ
মনপীমড়র্ জনশগাষ্ঠীর জীবন িান উন্নয়শন
দাদশনর এ অমি াপ সেশক মুমক্ত , র্াশদরশক
মবনা সুশদ বা স্বে সুশদ ঋশির ব্যবস্থা, মবমিন্ন
কামরগমর প্রম ক্ষি ও ঋশির িাধ্যশি মবকে
কিশেংস্থান সৃমষ্ট একান্ত প্রশয়াজন।

FTMS
(FISHING
TRAWLW
R

By using GPS we can locate
and monitor trawlers that
are used in hilsha fishing
during banned period (

The main problem that we
are facing during banned
periods is taking control of
fishing trawlers that are

উদ্ভাবদ্কর নাম ও ঠিকানা

কার্ যক্রদ্মর
অগ্রেধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইি
টং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা
যদদ্ে
বাস্তবা
য়নদ্র্া
গ্য
ধকনা?

মু. িাহফুজ্যর রহিান

উপশজলা িৎস্য কিশকর্শা
০১৭১৭৬৫৪৯৪৫
mahfujmuradgen
@gmail.com

সুদীপ িট্টাচায শ

মেমনয়র উপশজলা িৎস্য
কিশকর্শা
০১৭২৯৬৯৫২৫২

২০২০২০২১ এ
প্রাপ্ত
আইমিয়া

৯,৮০,০০০/=

২০২০২০২১ এ
প্রাপ্ত
আইমিয়া

৮০০০/= প্রমর্ েলাশর
পাইলটিং এর জন্য ১০ টি
েলাশর খরচ ৮০,০০০/=

না

হযাঁ

না

হযাঁ

প্রতযাধেত ফিাফি

আইমিয়া বাস্তবায়ন হশল
মনম্নমলমখর্ সুফল পাওয়া
যাশব। ১. সদ সেশক
অমর্দামরদ্রয ও দামরশদ্রযর
হার কিশব।২. দাদন প্রো
মবলুমপ্তর িাধ্যশি
সজশলশদর জীবন িান
উন্নর্ হশব।৩. সজশলশদর
েন্তানশদর ম ক্ষার হার
বাড়শব। ৪. মবকে
কিশেংস্থান সৃমষ্ট হশল
িৎশস্যর আইন বাস্তবায়ন
েহজ হশব। ৫. সদশ র
িৎস্য েম্পদ বৃমি পাশব।
৬. েশব শাপমর সদশ র প্রবৃমি
বাড়শব ও মি ন ২০৪১
বাস্তবায়শনশ েহায়ক
হশব।

It will effective
for increasing
hilsha

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

মু. িাহফুজ্যর
রহিান

উপশজলা
িৎস্য
কিশকর্শা
০১৭১৭৬৫৪৯
৪৫
mahfujm
uradgen
@gmail.c
om

সুদীপ িট্টাচায শ

মেমনয়র
উপশজলা

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর
নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর নাম ও ঠিকানা

MONITO
RING
SYSTEM)

mother hilsha and jatka
fishing ) and make these
programme more effective.
It will help for increasing
hilsha production.

used in fishing.Form some
particular point or ghat of
river these trawlers are
operated.These trawlers
are owned and operated by
some specific
arotdar/mohajon of these
ghats.So if we can bring
these trawlers under
registration and GPS
monitoring system we can
easily take control over
these trawlers. By these we
can monitor the movement
of these trawlers easily and
identify owner promptly
and take quick response. So
for proper monitoring and
prepone our program by
smartly handling banned
period this idea will work.

sudip.bau20@gmai
l.com

10. মকশ
৩ ারগঞ্জ,
নীলফািারী
৩

দলমিমত্তক গুনগর্
িানেম্পন্ন সপানা
উৎপাদন

১০ সেশক ১৫ জন চাষী মিশল একটি আদ শ পুকুর
মনব শাচন করা হশব। সেই পুকুশর উপযুক্ত েিশয়
সরনু বা ধানী সপানা িজ্যদ করা হশব। সপানা
উৎপাদন পয শন্ত েকল খরশচর মববরি মলমখর্
আকাশর উপস্থাপন করার পশর সিাট টাকার ৪
িাশগর ২ িাগ েকল চাষী মিশল এবং বামক দুই
িাগ সয চাষীর পুকুর সপানা উৎপাদশনর জন্য
মনব শাচন করা হশব, মর্মন মনব শাহ করশবন। সপানা
উৎপাদশনর পশর একটি পূব শমনধ শামরর্ দাশি এবং
পমরিাশন বামক চামষরা ক্রয় করশবন। ফশল
গুনগর্ িানেম্পন্ন এবং েঠিক েিশয় সপানা প্রামপ্ত
মনমির্ করা যাশব।অমধদপ্তর শুধুিাে সরনু বা
ধানী সপানা ক্রশয়র ব্যয় মনব শাহ করশব যা ৩০
সখশক ৪০ র্ক পুকুশরর জন্য ২০ সেশক ২৫
হাজার টাকা হশর্ পাশর।

েঠিক েিশয় গুনগর্ িানেম্পন্ন সপানা পাওয়া
যায় না, সগশলও পমরবহন খরচ ও অন্যান্য
কারশন চামষরা আগ্রহী হয় না।মবশ ষ কশর
িশনাশেক্স সর্লামপয়া, ম ং, িাগুর, কই,
পাবদা ইর্যামদ িাশের গুনগর্ িানেম্পন্ন সপানা
প্রামপ্ত।

11. হাজীগঞ্জ,
৩
চাঁ৪দপুর

িৎস্য চাষ সেবা
েম্প্রোরশি
ওয়ানিপ োমিশে

প্রােমিক ইউমনয়ন পয শাশয় িৎস্যচাষী প্রমর্মনমধরা
োধারি িাে চাষীশদর পুকুশরর পামন পরীক্ষা এবং
সরাগাক্রান্ত িাশের েমব োিামজক সযাগাশযাগ

োধারি িাে চাষীশদর মনকট "িৎস্য চাষ সেবা
েম্প্রোরশি ওয়ানিপ োমিশে" পিমর্শর্
প্রশয়াজনীয় এবং ফলপ্রসু সেবা সপৌোশনার

কার্ যক্রদ্মর
অগ্রেধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইি
টং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা
যদদ্ে
বাস্তবা
য়নদ্র্া
গ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত ফিাফি

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

production of
our country.

িৎস্য
কিশকর্শা
০১৭২৯৬৯৫২৫
২
sudip.bau
20@gmail
.com

সিাোঃ আবুল কাশ ি

উপশজলা িৎস্য কিশকর্শা
০১৭৩৭৪৭৮১৪১
nirobru1988@gmai
l.com

সিাোঃ ািসুল আলি পাটওয়ারী

উপশজলা িৎস্য কিশকর্শা

২০২০২০২১ এ
প্রাপ্ত
আইমিয়া

২৫,০০০/=

না

হযাঁ

২০২০২০২১ এ

৫০,০০০/=

না

হযাঁ

গুনগর্ িানেম্পন্ন এবং
েঠিক েিশয় সপানা প্রামপ্ত
মনমির্ করা যাশব।মবশ ষ
কশর িশনাশেক্স
সর্লামপয়া, ম ং, িাগুর,
কই, পাবদা ইর্যামদ
িাশের সপানা প্রামপ্ত
মনমির্ করা যাশব। ফশল
িােচাশষ ব্যাপক োফল্য
আেশব।

সিাোঃ আবুল
কাশ ি

র্শিান তবমেক
সকাশকামিি-১৯ িহািারী
মনয়ন্ত্রশি োিামজক দূরত্ব

সিাোঃ ািসুল
আলি
পাটওয়ারী

উপশজলা
িৎস্য
কিশকর্শা
০১৭৩৭৪৭৮১৪১
nirobru19
88@gmail
.com

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর
নাম

12. সবগিগঞ্জ,
৩
সনায়াখালী
৫

উদ্ভাবদ্নর নাম

IoT মিমত্তক
পামনর গুিাগুন
পমরিাপক স্মাট শ
মিিাইে ।

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর নাম ও ঠিকানা

িাধ্যি (ইশিা, ওয়াটে এপ, সফেবুক সিশেঞ্জার
ইর্যামদ) ব্যবহার কশর েংমিষ্ট উপশজলা িৎস্য
কিশকর্শার মনকট সপৌোশব। পরবর্ীশর্ উপশজলা
িৎস্য কিশকর্শা র্াৎক্ষমনক েিশয়র িশধ্য
প্রশয়াজনীয় পরাি শ প্রধান করশবন। প্রশয়াজশন
েংমিষ্ট উপশজলা িৎস্য কিশকর্শা েরােমর মিমিও
কনফাশরশসর িাধ্যশি চাষীশদর পরাি শ প্রধান
করশবন।

িাধ্যশি বর্শিান তবমেক সকামিি-১৯ িহািারী
সিাকাশবলায় োিামজক দূরত্ব সিশন চলা এবং
একইোশে িানুশষর পুমষ্ট মনরাপত্তায় িাশের
উৎপাদন বৃমি েহজর্র হশব। অন্যমদশক এই
উদ্ভাবনীয় উশযাশগর ফশল িাে চাষীশদর েিয়,
অে শ ও েঠিক েিশয় েঠিক পরাি শ পাওয়া
মনমির্ হশব।

০১৭২২০৩৪৭৯২

িাে ও মচংমড় চাশষর জন্য পামনর মবমিন্ন
প্যারামিটার মনমদ শষ্ট িাোয় রাখা আবশ্যক।
মনমবড় পিমর্শর্ িাে/মচংমড় চাশষর সক্ষশে
েকল প্যারামিটার োব শক্ষমিক পয শশবক্ষি করা
অর্যন্ত জরুমর। মকন্তু মবযিান ব্যবস্থায় যা দুরূহ।
এই মিিাইেটির িাধ্যশি সিাবাইল সফাশনর
িাধ্যশি োব শক্ষমিক িাটা পাওয়া যাশব। ফশল
উদ্ভুর্ েিস্যা মনরেশন র্াৎক্ষমনক ব্যবস্থাগ্রহি
েহজ হশব। মিিাইশে েংযুক্ত সেনেশরর িাধ্যশি
প্রাপ্ত িাটা সিাবাইল/ কমম্পউটাশর ইসটলকৃর্
সপ্রাগ্রাশির িাধ্যশি গ্রাহক/ চামষশক জামনশয়
সদশব। মনধ শামরর্ িাশনর উপর/ মনশচ সকান িান
পাওয়া সগশল েশঙ্গ েশঙ্গ এলািশ সবশজ উঠশব
এবং প্রশয়াজনীয় মনশদ শ না সদশব। উদাহরি
মহশেশব বলা যায় যমদ পামনশর্ অমক্সশজন সলশিল
৪ মিোঃগ্রাি/মলটাশরর মনশচ সনশি যায় র্াহশল
মিিাইেটিশর্ েংযুক্ত এশরটর চালু করার
মনশদ শ না আেশব। অমক্সশজশনর িাো বাড়াশর্
চাইশল সিাবাইল/কমম্পউটাশর সুইশচর িাধ্যশি
এশরটর চালু করা যাশব।

োব শক্ষমিক র্দারমক করা যাশব। িাশের সরাগ/
িড়ক মনয়ন্ত্রি েহজ হশব। আধুমনক প্রযুমক্ত
মনিশর িৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা গশড় তুশল নতুন
প্রজেশক িৎস্য সেক্টশর েংযুক্তকরি। িৎস্য
চাষ ব্যবস্থাপনার আধুমনকায়ন। পামনর গুনাগুন
ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হ্রাে করা।

aselnstu@gmail.c
om

কার্ যক্রদ্মর
অগ্রেধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইি
টং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা
যদদ্ে
বাস্তবা
য়নদ্র্া
গ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত ফিাফি

সিশন চলা, িাে চাষীশদর
েিয় ও অে শ োশ্রয় হশব
এবং েঠিক েিশয় েঠিক
পরাপ শ পাওয়া যাশব।

প্রাপ্ত
আইমিয়া

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর
উপশজলা
িৎস্য
কিশকর্শা
০১৭২২০৩৪৭
৯২
aselnstu
@gmail.c
om

সিাোঃ আলিগীর সহাশেন
মেমনয়র উপশজলা িৎস্য
অমফোর(মনজ সবর্শন)
01729944496
alamgirazadee@g
mail.com

২০২০২০২১ এ
প্রাপ্ত
আইমিয়া

৫০,০০০/=

না

হযাঁ

র্াৎক্ষমিকিাশব পামনর
মবমিন্ন প্যারামিটার
েম্পশকশ জানা
যাশব।িাে/মচংমড় চাষ
ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হ্রাে
হশব। নতুন প্রজেশক
িাে/মচংমড় চাশষ েম্পৃক্ত
করা যাশব। শ্রি নত্ব
কমিশয় আনা যাশব।
সরাগ/িড়ক মনয়ন্ত্রি েহজ
হশল অমধক মুনাফা অজশন
করা েম্ভব।

সিাোঃ আলিগীর
সহাশেন
মেমনয়র
উপশজলা িৎস্য
অমফোর(মনজ
সবর্শন)
0172994449
6
alamgira
zadee@g
mail.com

খ) উদ্ভাবদ্নর িরনঃ পাইিটং (পাইিটং পর্ যাদ্য়)
ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর
নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রে
ধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা যদদ্ে
বাস্তবায়ন
যর্াগ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত
ফিাফি

১
০১

২
িৎস্য িবন,
রিনা, ঢাকা

৩
বাংলাশদশ র িৎস্য
খািার যামন্ত্রকীকরশি
স্বেব্যয়ী অশটাশিটিক
মফ মফিার তর্মর

৪
বাংলাশদশ র িৎস্য খািারগুশলা েনার্ন
ব্যবস্থাপনার আওর্ায় পমরচামলর্ হশে। এই
েনার্ন ব্যবস্থাপনার পমরবশর্শ মবমিন্ন আধুমনক
িৎস্যচাষ েম্পমকশর্ যন্ত্রপামর্ ব্যবহাশরর িাধ্যশি
যামন্ত্রক মনয়ন্ত্রি ব্যবস্থা গশড় সর্ালা হশব। এ
ব্যবস্থাপনায় িৎস্য খািাশরর িৎস্য খায প্রদান
যামন্ত্রক ব্যবস্থাপনার আওর্ায় এশন িৎস্য
খািাশরর উৎপাদন বৃমি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাে করা
হশব।
েিাধান পিমর্:
িৎস্য খায ব্যবস্থাপনা যামন্ত্রকীকরি ও
মিমজটালকরি
(Mechanization and
digitalization of fish feed
application system)
বাংলাশদশ র িৎস্য খাশর্র অবদান আজ োরা
মবশ ব স্বীকৃর্। অিযত্মরীি বি জলা শয় িৎস্য
উৎপাদশনর সক্ষশে বাংলাশদ মবশে ৫ি স্থান
দখল কশর আেশে। গর্ মর্ন দ শক বাংলাশদশ র
সিাট িৎস্য উৎপাদন প্রায় ৫ গুি বাড়শলও
অিযত্মরীি জলা শয় িাশের উৎপাদন সবশড়শে
প্রায় ১৮ গুি। সদশ র মবমিন্ন অিশল ইশর্ািশধ্যই
রুইজার্ীয় িাে উৎপাদশনর পা াপাম পাঙ্গাে,
কই, ম ং, িাগুর, পাবদা ও সর্লামপয়া িাে
উৎপাদশনর সক্ষশে এক নীরব মবপ্ল্ব োমধর্
হশয়শে। এ নীরব মবপ্ল্শব অনুপ্রামির্ হশয় সদশ র
মবমিন্ন অিশলর জনোধারি িাে চাশষ
ব্যাপকহাশর উৎোহী হশয় উশঠশে। িৎস্য চাষ
একটি লািজনক খার্ হওয়ায় বড় বড় সবেরকারী
মবমনশয়াগকারীরা িৎস্য খাশর্ মবমনশয়াগ করশে
এবং মবমিন্ন এলাকায় িৎস্য খািার গশড় তুলশে।

৫
অশটাশিটিক মফে
মফিার ব্যবহাশরর
িাধ্যশি ১. িাশের
খাবাশরর অপচয়,
শ্রমিক ব্যয় এবং
িানবসৃষ্ট অন্য
সকাশনা অের্র্া
সেশক েহশজই মুক্ত
োকা েম্ভব। একই
োশে িৎস্য উৎপাদন
বৃমি, উৎপাদন খরচ
কিাশনা ও িৎস্য
খাশযর এফমেআর
কিাশনা যায়।

৬
ি. মুহািদ
র্ানিীর
সহাশেন
সচৌধুরী

৭
৩০%

৮
প্রকে বাস্তবায়শন প্রস্তামবর্
েিয় ও ব্যয়
ক্রমিক নং কাশজর ধরন
পমরিান েিয়কাল
(িাে) ব্যয়
(লক্ষ) িন্তব্য
১ িৎস্য খায ব্যবস্থাপনা
যামন্ত্রকীকরি ও মিমজটালকরি
১. অশটাশিটিক মফ মফিার
সিম ন স্থাপন
২. মিমজটাল করশির জন্য
কশরালার স্থাপন
৬ টি
৬ টি
৩
৩
২. ওশয়বোইট তর্মর
১ টি ১ ২
৩. মিমজটাল করশির জন্য
কশরালারেমূশহর অপাশরটিং
েফটওয়ার তর্মর
২২
সিাট
৬৭

৯
কায শক্রি
চলিান

১০
হযাঁ

১১
অশটাশিটিক
মফে মফিার
ব্যবহাশরর
িাধ্যশি ১.
িাশের
খাবাশরর
অপচয়, শ্রমিক
ব্যয় এবং
িানবসৃষ্ট অন্য
সকাশনা
অের্র্া সেশক
েহশজই মুক্ত
োকা েম্ভব।
একই োশে
িৎস্য উৎপাদন
বৃমি, উৎপাদন
খরচ কিাশনা
ও িৎস্য
খাশযর
এফমেআর
কিাশনা যায়।

িাে চাশষর সক্ষশে েবশচশয় ব্যয়বহুল মবষয় হশলা
িাশের কৃমেি খাবার। িাে চাশষর খরশচর প্রায়

০১৭১২৯০২
৭১৯
tanvir_
h1998@
yahoo.c
om

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর
১২
ি. মুহািদ
র্ানিীর
সহাশেন
সচৌধুরী
০১৭১২৯০২৭
১৯
tanvir_
h1998@
yahoo.c
om

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

৬০ সেশক ৮০ িাগ খরচ হয় িাশের কৃমেি খাবার
ক্রশয়র জন্য। প্রমর্মদন মনমদ শষ্ট েিশয় মনধ শামরর্
পমরিাি খাবার সদওয়ার কো োকশলও িৎস্য
চাষীরা জ্ঞাশনর অিাশব মবমিন্ন প্রজামর্র িাশের
খায খাবার প্রশয়াশগর উপযুক্ত েিয় ও প্রশয়াগ
পিমর্ ইর্যামদ েম্পশকশ েষ্ট ধারনা না োকায়
অনুিান কশর মবমিন্ন েিশয় িাশের খাবার প্রশয়াগ
কশর োশকন। এোড়াও শ্রমিশকরা র্াশদর পমরশ্রি
কিাশনার জন্য অশনক েিয় এক জায়গায় িাশের
েকল খাবার প্রশয়াগ কশর োশক। ফশল কখনও
খাবাশরর স্বের্া আবার কখনও অমধক খাবার
প্রশয়াশগর কারশি র্া নষ্ট হশয় পুকুশরর পামন দূমষর্
হশয় মবমিন্ন ক্ষমর্কারক গ্যাশের সৃমষ্ট হয়,
অমক্সশজন স্বের্ার ফশল িাশের মৃতুয পয শন্ত টশর্
পাশর এবং িাশের কাংমখর্ উৎপাদন ব্যাহর্ হয়।
অশটাশিটিক মফে মফিার (Automatic
Fish Feeder) ব্যবহাশরর িাধ্যশি এ
েিস্যা দূর করা যায়। অশটাশিটিক মফে মফিার
একটি সপ্রাগ্রািকৃর্ যন্ত্র। এর িাধ্যশি মনমদ শষ্ট েিশয়
মনধ শামরর্ পমরিাি খাবার সুষি দূরশত্ব েিহাশর
পুকুশর প্রশয়াগ করা যায়। এশর্ েকল িাশের খায
প্রামপ্ত মনমির্ হয় এবং শ্রমিক মনিশরর্া বহুলাংশ
হ্রাে পায়। এটি ম্যানুয়ামল অেবা সিাবাইলইন্টারশনশটর িাধ্যশি পমরচালনা করা হশব এবং
প্রশয়াগকৃর্ খাশযর িাটােমূহও েংরক্ষি করা
হশব। ফশল প্রমর্মদন, প্রমর্িাশে, প্রমর্বেশর সকান
পুকুশর কর্টুকু খাবার সদওয়া হশয়শে এবং সিাট
খাবাশরর পমরিাি েহশজই মনি শয় করা যাশব। এর
োশে েংযুক্ত মবমিন্ন সেসশরর িাধ্যশি িৎস্য
খািাশরর পমরশব গর্ র্থ্যামদ পাওয়া যায়।
অশটাশিটিক মফে মফিার ব্যবহাশরর িাধ্যশি
িাশের খাবাশরর অপচয়, শ্রমিক ব্যয় এবং
িানবসৃষ্ট অন্য সকাশনা অের্র্া সেশক েহশজই
মুক্ত োকা েম্ভব।
বাংলাশদশ র িৎস্য খািারগুমলশক যামন্ত্রকীকরশির
িাধ্যশি িৎস্য উৎপাদন বৃমির পা াপাম আরও

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর
নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রে
ধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা যদদ্ে
বাস্তবায়ন
যর্াগ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত
ফিাফি

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর
নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রে
ধত

সেবাগ্রহীর্ার েিয়,
খরচ, যার্ায়ার্ ও
সেবার িান হ্রাে
পাশব।

সিাোঃ
লমর্ফুর
রহিান

পাইল
টিং
কায শক্র
ি
চলিান

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা যদদ্ে
বাস্তবায়ন
যর্াগ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত
ফিাফি

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

চলিান

হযাঁ

সেবাগ্রহীর্ার
েিয়, খরচ,
যার্ায়ার্ ও
সেবার িান হ্রাে
পাশব।

সিাোঃ
লমর্ফুর
রহিান

মবজ্ঞানমিমত্তক, পমরশব বািব র্ো ব্যয় োশ্রয়ী
কশর সর্ালা েম্ভব। র্াোড়া োব শক্ষমনক পয শশবক্ষি
(Real Time Monitoring) এর
িাধ্যশি িৎস্য খািাশরর তজব মনরাপত্তা (Biosafety) মনমির্ কশর পমরশব বািব িৎস্য
উৎপাদন করা যায়। র্াোড়া শ্রমিক মনিশরর্া
কমিশয় িৎস্য উৎপাদন খরচ কিাশনা যায়।
েশব শাপমর িাশের উৎপাদন উলম্বিাশব
(Vertical) বৃমির িাধ্যশি বাংলাশদশ র
অিযত্মরীি জলা শয়র িােচাশষ এক মবপ্ল্ব টাশনা
সযশর্ পাশর।
িৎস্য ও প্রামিেম্পদ িন্ত্রিালশয়র আওর্াধীন
মর্নটি িৎস্য খািার সযিনোঃ িৎস্য প্রজনন ও
প্রম ক্ষি সকন্দ্র, রায়পুর, লক্ষীপুর, িৎস্য বীজ
উৎপাদন খািার, িােকাদা, িয়িনমেংহ ও িৎস্য
বীজ উৎপাদন খািার, মুসীগঞ্জ েদশর এই প্রকে
বাস্তবায়ন করা হশব।
মনব শামচর্ এই মর্নটি িৎস্য খািাশর অশটাশিটিক
মফে মফিার স্থাপন করা হশব।
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Dr. Fish
(িাশের িাক্তার)

Dr. Fish অযাপ তর্মর করা হশব সযখাশন িৎস্য
কিশকর্শার সপ্রাফাইল (নাি, পদবী, কিশস্থল,
সিাবাইল নম্বর), েমব সর্ালা ও পাঠাশনা, অমিও
কল, মিমিও কশলর অপেন োকশব।
অযাপটি ব্যবহাশরর িাধ্যশি িৎস্যচামষগি সয
সকাশনা স্থান সেশক র্াৎক্ষমিকিাশব পুকুর পাশড়ই
িৎস্য েংক্রান্ত সেবা পাশবনসরাগাক্রান্ত িাে, পুকুশরর রং ও অবস্থার েমব
পাঠিশয় অমিও কশলর িাধ্যশি অেবা,
মিমিও কশলর িাধ্যশি সরাগাক্রান্ত িাে, পুকুশরর
রং ও অবস্থা সদখার িাধ্যশি।
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ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর
নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রে
ধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা যদদ্ে
বাস্তবায়ন
যর্াগ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত
ফিাফি

০৩

উপপ্রকে
পমরচালক,
োেশটইশন
বল
সকািাল
অযান্ড
সিমরন
মফ ামরজ
প্রশজক্ট

ক্লাষ্টার ফামিশং
েম্প্রোরশির িাধ্যশি
িৎস্য সেবা
েহজীকরি

েংমক্ষপ্ত মববরিোঃ
বাংলাশদশ র উপকূলীয় অিল মচংমড় চাশষল
জন্য অর্যন্ত েম্ভাবনািয় ও উপশযাগী। রপ্তানীশযাগ্য
মচংমড়র র্করা ৮০% উপকূলীয় অিশল।
সদশ র ২৭৬০০০.০০ সহক্টর মচংমড় চাষ এলাকার
িশধ্য প্রায় ৮৫% স শর (প্রায় ১৩৫০০০ সহক্টর
জমিশর্) এখনও পযন্ত েনার্ন পিমর্শর চাষাবাদ
হশে। ফশল চামষর সহক্টর প্রমর্ গড় উৎপাদন খুবই
কি হশে ( গলদা ৬৪৭ সকমজ/সহোঃ এবং বাগদা
৩১৮ সকমজ/ সহোঃ ) পমরশবশ র পমরবর্শশনর ফশল
সরাগ বালাইশয়র ঝমৌঁ ক বাড়শে এবং চামষর লাি
কি হশে। ফশল উপকূলীয় অিশলর মচংমড় চাষ
মদন মদন ঝমৌঁ কর িশধ্য পড়শে। এ েম্ত চযাশলঞ্জ
সিাকামবলা কশর মনরাপদ ও স্বাস্থযেির্ িাে ও
মচংমড়র উৎপাদন বৃমির জন্য সয েকর পদশক্ষপ
গ্রহন করা প্রশয়াজন র্েশধ্য অমর্গুরুত্বপূি শ হশলা
চামষশক আধুমনক প্রযুু্মক্তর েশঙ্গ পমরচয় কমরশয়
সদওয়া, এ মবষশয় প্রম ক্ষি প্রদান করা এবং নতুন
প্রযুমক্ত গ্রহশন চামষশক উৎোমহর্ করা। এোড়া
জলবায়ু পমবর্শনেহ মবমিন্ন কারশি পামনর
প্যারামিটারগুশলার প্রমর্মনয়র্ পমরবর্শন হশে যার
প্রর্যক্ষ প্রিাব পড়শে িাে ও মচংমড় উৎপাদশনর
উপর। নতুন নতুন সরাশগর প্রাদুিশাব, মচংমড়র
হঠাৎ িড়ক ইর্যামদ মবষয়গুশলা উৎপাদনশক
ক্ষমর্গ্রস্থ করশে। উন্নর্ প্রযুমক্তর ব্যবহাশরর েশঙ্গ
েশঙ্গ মনয়মির্ িাটি ও পামনর গুনাগুন পরীক্ষা
মনরীক্ষা করা এখন অর্যন্ত জরুরী হশয় পশড়শে।
উপকূলীয় িৎস্য েম্পশদর উৎপাদন বৃমি এবং র্া
সটকেই ও স্থাময়ত্বকরশির লশক্ষয চামষর
সদাড়শগাড়ায় িৎস্য েম্প্রোরি সেবা সপৌশে সদওয়া
একান্ত প্রশয়াজন। খুলনা সজলার ডুমুমরয়া
উশপজলায় সোট বড় মিমলশয় প্রায় ২৬০০০ টি
স শর ২৫০০০ জন চামষ মচংমড় চাষ কশর োশকন।
( র্েশধ্য ৮০% েনার্ন পিমর্র এবং ২০%
হালকা উন্নর্ পিমর্র চাষাবাদ কশর)।
অমধকাং ই স শর েনার্ন পিমর্র চাষাবাশদর
ফশল উৎপাদন খুবই কি হশে। এ উপশজলায়

আইমিয়াটি
েফলিাশব
বাস্তবাময়র্ হশল
চামষশদর িাশঝ
িৎস্য েম্প্রোরি
সেবা সপৌোশনা েহজ
হশব। ক্লাষ্টার
চামষশদর উৎপাদন
৫০-১০০% বৃমি
পাশব। উৎপাদন
খরচ কি হশব।
মনরাপদ ও
স্বাস্থযেির্ িাে ও
মচংমড় উৎপাদন করা
যাশব। চামষর আয়
বৃমি পাশব।
জীবনিান উন্নর্
হশব। চামষশদর িশধ্য
সনত্বশত্বর মবকা
টশব এবং চামষরা
স্বাবলম্বী হশব।

েশরাজ
কুিার মিমি

পাইল
টিং
কায শক্র
ি
চলিান

ক্লাষ্টার চামষশদর প্রম ক্ষি
(১ি ধাপ ২ মদন) ৪০ টি
ক্লাষ্টার  ২০০০০.০০ =
8০০০০.০০ কাষ্টার চামষশদর
চামহদা মিমত্তক প্রম ক্ষি (২য়
ধাপ ১ মদন) ৪০ টি ক্লাষ্টার 
১০০০০.০০ = ৪0000.00
কাষ্টার চামষশদর চামহদা
মিমত্তক প্রম ক্ষি (৩য় ধাপ ১
মদন) ৪০ টি ক্লাষ্টার 
১০০০০.০০ = ৪0000.00
ক্লাষ্টার চামষশদর িাশঝ িাে
ও মচংমড় চাষ মবষয়ক চামষ
েহাময়কা মবর্রি ১০০০ টি 
১০০.০০ = 100000.00
প্রমর্টি ক্লাষ্টাশর ১টি কশর
প্রদ নশ ী খািার স্থাপন (সপানা
েরবরাহ) ৪০ ২০০০০.০০
= ৮০০০০০.০০ েব শশিাট
খরচ = ২৫00000.00 (
পমচ লক্ষ টাকা িাে)

কায শক্রি
চলিান

হযাঁ

আইমিয়াটি
েফলিাশব
বাস্তবাময়র্ হশল
চামষশদর িাশঝ
িৎস্য
েম্প্রোরি সেবা
সপৌোশনা েহজ
হশব। ক্লাষ্টার
চামষশদর
উৎপাদন ৫০১০০% বৃমি
পাশব।
উৎপাদন খরচ
কি হশব।
মনরাপদ ও
স্বাস্থযেির্
িাে ও মচংমড়
উৎপাদন করা
যাশব। চামষর
আয় বৃমি
পাশব।
জীবনিান উন্নর্
হশব। চামষশদর
িশধ্য সনত্বশত্বর
মবকা টশব
এবং চামষরা
স্বাবলম্বী হশব।

01714444
262
sufodu
muria
@gmai
l.com

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর
েশরাজ
কুিার মিমি
01714444
262
sufodu
muria
@gmail
.com

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

গলদা বাগদা মিমলশয় বেশর মচংমড় উৎপাদন প্রায়
১১ হাজার সিমেক টন। অেচ চামষশদর িাশঝ উন্নর্
প্রযুমক্ত েম্প্রোরি করা হশল অে শাৎ েনার্ন
পিমর্র পমরবশর্শ হালকা উন্নর্ পিমর্শর্ উন্নীর্
করা েম্ভব হশল এ উৎপাদন অমর্ েহজই মদ্বগুন
বাড়াশনা েম্ভব হশর্া ( েনার্ন পিমর্শর্ বাগদা
মচংমড়র সহক্টর প্রমর্ উৎপাদন ৩৩০ সকমজ, হালকা
উন্নর্ পিমর্শর্বাগদা মচংমড়র সহক্টর প্রমর্
উৎপাদন ১০০০ সকমজ) । িৎস্য অমধদপ্তশরর
মবযিান স্বে েংখ্যক জনবল ও েীমির্ েম্পদ
ব্যবহার কশর েকল চামষশক প্রম ক্ষি ও পরাি শ
সেবা প্রদান করশর্ সুদী শ েিয় প্রশয়াজন। G
†cÖwÿ‡Z একটি অিল/মবশলর চামষশদর
একমের্ কশর ক্লাষ্টার গঠন করা হশে। পা াপাম
অবমস্থর্ ২০-২৫টি স র চামষশক একমের্ কশর
প্রম ক্ষি ,পরাি ,শ েশচর্নর্া বৃমি, িাঠ মদবে,
ফলাফল প্রদ নশ ইর্যামদ কাযক্রি বাস্তবায়ন করা
হশে।
এ কাযক্রশির ফশল চামষরা দলিাশব ম খশর্
পারশে। ফশল র্ারা আনশদর োশে েহশজই
প্রযুমক্ত গ্রহন করশর্ পারশে। মনশজরা স্বাবলম্বী
হওয়ার সচষ্টা করশে। দলগর্ ব্যবস্থাপনার িাধ্যশি
িাে ও মচংমড় চাশষর উপকরি েংগ্রহ করায়
র্াশদর উৎপাদন খরচ কি হশে। বাজার
ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হশে। োিমগ্রক মবশবচনায়
চামষর জীবনিান উন্নয়ন টশে। ক্লাষ্টার চামষশদর
িাশঝ সনর্তশত্বর মবকা টশে।
এ উশযাশগর আওর্ায় এ উপশজলায় ৪০ টি
ক্লাষ্টাশর ১০০০ জন চামষশক উন্নর্ প্রযুমক্ত গ্রহশন
উৎোমহর্ করা হশয়শে। র্েশধ্য ৬০০ জন নারী
মচংমড় চামষ রশয়শে। এ েকল ক্লাষ্টাশর চামষর
উৎপাদন সযিন সবশড়শে সর্িমন র্াশদর
জীবনিানও উন্নর্ হশয়শে (সবইজ লাইন উৎপাদন
গলদা বাগদা একশে ৪৫০ সকমজ/সহক্টর; বর্শিান
উৎপাদন ১০০০ সকমজ/সহক্টর)। বর্শিান অে শবের
স শষ ৫০টি ক্লাষ্টার গঠশনর লক্ষযিাো রশয়শে এবং

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর
নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রে
ধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা যদদ্ে
বাস্তবায়ন
যর্াগ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত
ফিাফি

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর
নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রে
ধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা যদদ্ে
বাস্তবায়ন
যর্াগ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত
ফিাফি

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

যাশদর পুকুর নাই বা পুকুর তর্রীর স্থান নাই র্ারা
র্াশদর গৃহাঙ্গশন ক্ষুদ্র পমরেশর গর্শ কশর তজব
িাটির বস্তা মদশয় পাড় তর্রী পুকুশরর মির্শর
পমলমেন মদশয় পামন েংরক্ষি কশর িাশের
চাষ/িজ্যদ করশল দমরদ্র িানুষ র্াশদর প্রশয়াজশন
িাে আহরি করশর্ পারশব। প্রশয়াজশন
খাল/মবল/উেুক্তজলা য় সেশক আহরনকৃর্ িাে
Wish Pond এ িজ্যদ কশর র্াশদর মনয়মির্
পমরমির্ হাশর আমিশষর চামহদা সিটাশর্ পারশব।
এশক্ষশে Wish Pond টি একমদশক চাষীর
পুকুর অন্যমদশক জীবন্ত ফ্রীজ মহোশব ব্যবহার হশব।
পুকুশর অমক্সশজন েংকশট Aquarium Air
Pump ব্যবহার করা হশব। এোড়া তজব িাটি
েমৃি বস্তায় েমি লামগশয় পুকুশরর উপশর জাশলর
সবড়া মদশল পুইৌঁ াক, মেি, বরবটি, উশচ্চ, কাঁচা
িমরচ, সবগুন ইর্যামদ েমির উৎপাদন হশব যা
চামষর তদমনক চামহদা মিটাশর্ োহাে করশব।
ফশল দমরদ্র জনশগামষ্ঠ আে শ-োিামজকিাশব
লািবান হশব।

Wish Pond এ
িজ্যদ কশর র্াশদর
মনয়মির্ পমরমির্
হাশর আমিশষর
চামহদা সিটাশর্
পারশব, জীবন্ত ফ্রীজ
মহোশব ব্যবহার হশব,
পুকুর পাশড়
উৎপামদর্ েমি
র্াশদর তদমনমদন
চামহদা মিটাশব।

রাজ কুিার
মবোে

কায শক্র
ি
চলিান

Wish Pond টির
শ
আয়র্ন ১২৫ -৩২৫ বগফুট
আয়র্শনর হশর্ পাশর।
আয়র্শনর উপর মনিশর কশর
ব্যশয়র পমরিান। এশক্ষশে
বর্শিান বাজার দর অনুযায়ী
একটি Wish Pond
করশর্ প্রশয়াজনীয় উপকরি
ও র্ার মূল্য- বস্তা- ৪০টি
(প্রমর্টি ২৫টাকা)=১০০০/০০
পমলমেন- (সোক) ২০০০/০০,
সনট- সোক- ২০০/,
Aquarium Air
Pump- ১টি- ৫০০/ খাযসোক- ২৫০০/ িাশের সপানা২০০০/০০ , োইনশবািশ৫০০/ অন্যান্য-৫০০/ েব শশিাট
৯২০০/০০

পাইলটিং
কায শক্রি
চলিান

হযাঁ

Wish
Pond এ
িজ্যদ কশর
র্াশদর মনয়মির্
পমরমির্ হাশর
আমিশষর
চামহদা সিটাশর্
পারশব, জীবন্ত
ফ্রীজ মহোশব
ব্যবহার হশব,
পুকুর পাশড়
উৎপামদর্ েমি
র্াশদর
তদমনমদন
চামহদা মিটাশব।

রাজ কুিার
মবোে

শুধুিাে চামষ/ব্যবহারকারী সরাগাক্রান্ত িাশের
একটি েমব উঠাশনার িাধ্যশি সিটা এনামলমেে,
মপশক্সল এনামলমেে এবং সিটা ম্যামনপুশল ন এর
িাধ্যশি স্বয়ংমক্রয়িাশব িাশের সরাগ মনি শয় করা
যাশব এবং সরাশগর িাো অনুযায়ী ঔষশধর সিাজ
মনি শয় করা যাশব এবং মজমপএে এমপআই ব্যবহার

সবম রিাগ েিয়ই
চামষরা প্রর্যন্ত
এলাকা সেশক
যার্ায়র্ কশর বশল
েঠিক েিশয় েঠিক
সরাগ মনি শয় েম্ভব হয়

সিাোঃ বমদউল
আলি সুফল

১ টি সরাগ মনি শশয় পাইলটিং
েম্পন্নোঃ ২৫,০০,০০০/=

কায শক্রি
চলিান

চামষরা সযশকান
সরাশগর
র্াৎক্ষমনক
এবং মনভূশল
ব্যবস্থা মনশর্
পারশব।

সিাোঃ বমদউল
আলি সুফল

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

২০১৯-২০ অে শ বেশর আশরা ২৫টি ক্লাষ্টার গঠশনর
পমরকেনা রশয়শে। এ েকল ক্লাষ্টার গঠশনর
িাধ্যশি প্রামন্তক চামষশদর িাশঝ সেবা প্রদান করা
েহজ হশে। ক্লাষ্টার চামষরশদর উৎপাদন ৫০১০০% বৃমি পাশে। এ েকল চামষশদর সদখাশদমখ
পাশ পাশ র চামষরাও প্রযুমক্ত গ্রহশন উৎোমহর্
হশে। োিমগ্রক মবশবচনায় এ উশিযাগটি
েফলিাশব বাস্তবাময়র্ হশল মনরাপদ ও
স্বাস্থযেির্ িাে ও মচংমড় উৎপাদন বৃমি পাশব
এবং চামষর জীবনিান আশরা উন্নর্ হশব।
০৪

০৫

সিাল্লাহাট,
বাশগরহাট

িৎস্য িবন,
রিনা, ঢাকা

Wish Pond
(ইো পুকুর)

স্বয়ংমক্রয়িাশব
িাশের সরাগ মনি শয় ও
প্রমর্কার

০১৭৪০৫৭৮
১০২
rajkum
arbisw
asdof@
gmail.c
om

০১৭৪৪২৩৩
৮৩৩

কায শক্র
ি
চলিান

েকল সরাগ আইশিমন্টফাইময়ং
এর সিম ন লামন শং এবং
অযাপে প্রস্তুশর্ খরচ

হযাঁ

০১৭৪০৫৭৮
১০২
rajkum
arbisw
asdof@
gmail.c
om

০১৭৪৪২৩৩
৮৩৩

ক্রমিক
নং

০৬

দপ্তদ্রর নাম

সবর্াগী,
বরগুিা

উদ্ভাবদ্নর নাম

সস্বোশেবকশদর
িাধ্যশি ইমল েম্পদ
রক্ষায় সবর্াগী িশিল

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর
নাম ও
ঠিকানা

কশর চামষ/ব্যবহারকারীর স্থান মনি শয় করা যাশব
এবং পরবর্ীশর্ িাশের ঔষধ মবশক্রর্ার
সদাকাশনর সিটাশবইজ (এমপ্ল্শক শনর োশে
মলংকি োকশব) সেশক স্বয়ংমক্রয়িাশব সদাকামনর
নাম্বাশর কল চশল যাশব এবং এেএিএে এর
িাধ্যশি সিাজ টি চশল যাশব। সদাকামন োশে োশে
র্ার সলাক মদশয় চামষর পুকুশর সপৌৌঁশে মদশব র্ার
প্রমর্মনমধর িাধ্যশি (এজন্য র্াশক আলাদা সপ করা
হশব)। এবং এই পুরা কাজটি করশর্ েিয় লাগশব
৩০ সেশকন্ড + সদাকামনর ঔষধ মনশয় আেশর্
যর্টুকু েিয় লাশগ।

নয়া। এোড়া
োপ্তামহক ছুটির মদন/
কিশকর্শা-কিশচারীরা
মিটিং এ োকশল
চামষরা সরাগ মবষয়ক
পরাি শ নয়া মনশয়ই
চশল যান। ফশল এেব
কারশি সরাগ েনাক্ত
এবং প্রমর্কাশর
অশনক েিয় ব্যয়
হয়। ফশল চামষ
আমে শকিাশব
ক্ষমর্গ্রস্থ হন।
ইধিে সম্পদ রিায়
মৎস্য
ধবিাদ্ের
যবেীরিাে যিদ্েই
জনবদ্ির
েল্পতা
রদ্য়দ্ে। যর্ কারদ্ণ
অদ্নকদ্িদ্েই ইধিে
সম্পদ রিার ধবধিন্ন
উদ্যাে ফিপ্রসূ হয়
না। ফদ্ি ধবধিন্ন
স্থাদ্ন
আইন
িঙ্গকারীদ্দরদ্ক
যজি
জধরমানা
করদ্ত হয়। যমাবাইি
যফাদ্নর আধিদ্কযর
ফদ্ি
যবেীরিাে
যিদ্েই
সফি
অধির্ান ব্যহত হয়।
নদীর একধদক যর্দ্ক
অধির্াদ্ন
নামদ্ি
অন্যধদক অধনরাপদ
হদ্য় পদ্ড়।

shufold
of@gm
ail.com

স্থানীয়িাদ্ব যেচ্ছাদ্সবকদ্দর উদ্বুদ্ধ কদ্র টম
েঠনপূব যক নদীর যর্দ্কাদ্না স্থাদ্ন যর্দ্কাদ্না সমদ্য়
তাৎিধণকিাদ্ব ব্যবস্থা ধনদ্য় ইধিে সম্পদ রিা
করা।
নদীর ধবধিন্ন ঝধুঁ কপূণ য স্থান ধচধিত কদ্র
এিাকাধিধিক ৫-৬ জন কদ্র যেচ্ছাদ্সবক দি েঠন
কদ্র তাদ্দর মাধ্যদ্ম ধদনরাত পাহারা বধসদ্য় ইধিে
সম্পদ রিা করা হয়। এোড়া নদীর যর্দ্কাদ্না স্থাদ্ন
যর্দ্কাদ্না সমদ্য় যর্ যকউ আইন িঙ্গ করদ্ি
তাৎিধণকিাদ্ব ব্যবস্থা যনয়া সহজ হয়।

সিাস্তফাআল-রাজীব
০১৭১৭২৫৪৭০৮
razib.f
hdu@g
mail.co
m

কার্ যক্র
যমর
অগ্রে
ধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা যদদ্ে
বাস্তবায়ন
যর্াগ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত
ফিাফি

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর
shufold
of@gm
ail.com

হযাঁ

না

ইধিে সম্পদ
রিা কার্ যক্রম
অদ্নক যবেী
সহজ ও সফি
হদ্ব। ইধিদ্ের
উৎপাদন আরও
বাড়দ্ব।
ধনদ্জদ্দর
সম্পদ
ধনদ্জরাই রিা
করদ্ত সিম
হদ্ব।

সিাস্তফাআল-রাজীব

আনুিামনকোঃ
১,৬০,০০,০০০/=

পাইল
টিং
েম্পন্ন

৫০,০০০/=

০১৭১৭২৫৪৭০৮
razib.fh
du@gm
ail.com

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর
নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রে
ধত

০৭

িৎস্য িবন,
রিনা, ঢাকা

মেংশগল ড্রপ
টাইশে শনর িাধ্যশি
পামনর মপএইচ
পমরিাি পিমর্র
কায শকামরর্া
যাচাইকরি

এই পিমর্র িাধ্যশি পামনর মপএইচ পমরিাপ
পিমর্টি মনম্নস্বাক্ষরকামর কর্তশক উদ্ভামবর্ একটি
উদ্ভাবনী কায শক্রি। এই পিমর্র িাধ্যশি
িৎস্যচামষগি/ িৎস্য খািাশরর িামলকগি র্াশদর
খািাশরর পামনর মপএইচ েম্পশকশ অমর্ েহশজ, স্বে
ব্যশয় েম্যক ধারিা লাি করশর্ পাশরন।

োধারির্
পামনর
গুিাগুন
পরীক্ষা
ব্যাপারটি
সটকমনকযাল এবং
চামষরা েহশজ এ
কাজটি েম্পন্ন করশর্
পাশরন না। এোড়া
পামনর মপএইচ সকান
কিশকর্শা/কিশচারী
যন্ত্রপামর্ োড়া পরীক্ষা
করশর্ পাশরন না।
ফশল অমর্ দ্রুর্ সয
সকান েিয় এ সেবা
সদয়া যায় না।

সিাোঃ
হামদউজ্জািা
ন

কায শক্র
ি
চলিান

08
উপশজলা
িৎস্য
কিশকর্শার
দপ্তর,
র্ারাকাদা,
িয়িনমেংহ
।

অিয়াশ্রি

িৎস্যজীবী েিবায় েমিমর্র মনজস্ব উশযাশগ
নদীশর্ অিয়াশ্রশির িাধ্যশি সদ ীয় প্রজামর্র িাে
েংরক্ষি ও িাশের সিাট উৎপাদন বৃমি।

সদ ীয় প্রজামর্র িাে
েংরক্ষশন
েশচর্নর্ামুলক
োইনশবাি শ স্হাপন

কাহাশরাল উপশজলার মবমিন্ন স্থাশন সোট সোট
প্রাকৃমর্ক জলা য় রশয়শে, এগুশলাশর্ োরা বের
পামন জিা োশক। সযিন ব্রীশজর দুই মুখ,
কালশিাশট শর পাশ , মবশলর মুখ, খাশলর মকছু অং ,
এেকল জলা শয় সদ ীয় সোট প্রজামর্র িাে
সযিন- সটংরা, গুতুি, িলা, সঢলা, সচলা, ম ং,
িাগুর, বাইি,টামক ইর্যামদ পাওয়া যায়। সলাকজন
ীর্কাশল সেচ মদশয় এেব জলা শয়র েব িাে ধশর
সনয়। এশর্ িা িাে েহ সোট সপানা িাে মনধন হশয়
যায়। এই মনধন সরাশধ জলা য়গুশলাশর্ উপশজলা
িৎস্য দপ্তর কর্তশক স্থানীয় প্র ােশনর েহায়র্ায়
োইনশবাি শ স্থাপন করা হশয়শে। োইনশবাশিশ "এই
জলা শয় কাশরন্ট জাল ব্যবহার ও সেচ মদশয়
শুমকশয় িাে ধরা মনশষধ, অন্যোয় আইশনর
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কাহাশরাল,
মদনাজপুর।

িৎস্যজীবী েিবায়
েমিমর্র উশযাশগ
র্াই সেখাশন ব্যয় ও
েিয় ব্যমক্তর জন্য
নগণ্য।

সদ ীয় প্রজামর্র িা
িাশের
আশ্রয়স্থল
স্থাপন,
প্রাকৃমর্ক
জলা শয়র অবক্ষয়
সরাধ।

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

১,০০,০০০/=

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা যদদ্ে
বাস্তবায়ন
যর্াগ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত
ফিাফি

কায শক্রি
চলিান

হযাঁ

চামষরা
স্বেমূশল্য
মনশজরাই
পামনর গুিাগুন
পরীক্ষা করশর্
পারশব। ফশল
TCV োশ্রয়
হশব।

০১৭৬৮৬৯১
৬৪৬
hadi06
bau@g
mail.co
m

াহানা
নাজনীন
0198399
0659
marjan
90.dof1
6@gma
il.com

আবু জাফর
সিাোঃ োশয়ি
01719038
832
ajmsdo
f@gma
il.com

201920 এ
প্রাপ্ত
নতুন
আইমি
য়া

201920 এ
প্রাপ্ত
নতুন
আইমি
য়া

িৎস্যজীবী েিবায় েমিমর্র
িাধ্যশি।

প্রমর্টি োইনশবািশ স্থাপন ব্যয়১০০০ টাকা, আইন বাস্তবায়ন
বাবদ -২০০০ টাকা (প্রমর্মদন)

না

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

সদ ীয়
প্রজামর্র িাে
েংরমক্ষর্ হশব।

সদ ীয়
প্রজামর্র
িাশের মবলুমপ্তর
হার্ সেশক রক্ষা
করি।

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর
সিাোঃ
হামদউজ্জািা
ন
০১৭৬৮৬৯১
৬৪৬
hadi06b
au@gm
ail.com

াহানা
নাজনীন
01983990
659
marjan
90.dof16
@gmail
.com

আবু জাফর
সিাোঃ োশয়ি
01719038
832
ajmsdo
f@gmai
l.com

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর
নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রে
ধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা যদদ্ে
বাস্তবায়ন
যর্াগ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত
ফিাফি

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

আওর্ায় আনা হশব, প্রচাশর- উপশজলা িৎস্য দপ্তর
ও প্র ােন" উশল্লখ রশয়শে । এই কায শক্রশির সলাগান
" সদ ীয় সোট িাশের জলা য়, করশবানা আর
অবক্ষয়" সদয়া হশয়শে।
10

ম বগঞ্জ,
চাপাইনবাব
গঞ্জ

িৎস্যচাষীশদর
িােচাশষর উপকরি
প্রামপ্তর উৎে
অবমহর্করি ও
েহমজকরি

11

মফ ামরজ
সকায়ারান্টা
ইন
অমফোর,
চট্টগ্রাি
েমুদ্র বদর।

িৎস্য পরাি শ সেবা
েহজীকরি।

অশনক িােচাষী িােচাশষর উপকরন সযিনসপানা, খায, খাশযর উপকরি, িাশের সরাগ
েম্পমকশর্ রাোয়মনক দ্রব্যামদ ইর্যামদ মবষশয়
জাশনন না। ফশল র্ারা কাংমখর্ িাোয় িাশের
উৎপাদন করশর্ েক্ষি হশেন না। ফলশ্রুমর্শর্
র্ারা আমে শকিাশব ক্ষমর্গ্রস্থ হশেন। যমদ
িৎস্যচাষীশদর িােচাশষর উপকরি প্রামপ্তর উৎে
েম্পশকশ েঠিক েিশয় অবমহর্করি করা যায়
র্াহশল িাশের উৎপাদন বৃমির পা াপাম চাষীরা
আমে শকিাশব লািবান হশবন।

িৎস্য চাষীগি মনশম্নাক্ত কারশি িৎস্য অমফে
সেশক েহশজ পরাি শ সেবা পায় না - সলাকবল
েংকশটর কারশি, িৎস্য অমফোর েিা/প্রম ক্ষশি
ব্যস্ত োকশল, বন্যা/ঝি়ে/যানবাহন েংকশটর
কারশি উপশজলার দূরবর্ী চাষীগি উপশজলায়
পরািশ রশ জন্য আেশর্ চান না। র্াোি়ো পরাি শ
ৌঁ পান না। র্াোি়ো িৎস্য
অনুযায়েী ঔষধ েহশজ খুশজ
অমফোর বদলী হশল র্াঁর সেশক কামির্ পরাি শ
েহশজ পাওয়া যায় না।
এ েকল েিস্যা েিাধাশন উপশজলার জন্য একটি
সিাবাইল নম্বর ব্র্যামন্ডং করা হশব যাশর্ কিশকর্শা
বদলী হশলও সিাবাইল নম্বর অপমরবমর্শর্ োশক।
উক্ত নম্বর প্রচাশরর জন্য একটি মলফশলট তর্মর
করা হশব এবং উক্ত মলফশলশট আশরা োকশব-

১। গুনগর্িাশনর
িােচাশষর উপকরি
প্রামপ্ত মনমির্ হশব।
২। মনরাপদ িাে
উৎপাদন েম্ভব হশব।
৩। চাষীরা মবমিন্ন
উপকরি েম্পশকশ
জানশর্ পারশবন। ৪।
িাশের উৎপাদন বৃমি
পাশব।

1. চাষীগি কি
েিশয়, কি খরশচ
িানেির্ সেবা প্রামপ্ত
েহজ হশব। 2.
উপশজলার োশে
চাষীশদর সযাগাশযাগ
মনমবি়ে হশব। 3.
প্রামন্তক চাষীগি
লািবান হশবন। 4.
িাশের উৎপাদন
বাি়েশব। 5. েকল
উপশজলায়
বাস্তবায়শনর জন্য
সিাবাইল িার্া

বরুি কুিার
িন্ডল
০১৯১৩৮৮২
১৮৮
sufoshi
bgonjc
hapain
awabg
onj@g
mail.co
m

আরাফার্
উমিন
আহশিদ
০১৮১৫৩২০
৯৯৬
arafatu
fo@ya
hoo.co
m
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য়া
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প্রাপ্ত
আইমি
য়া

১। প্রচার বাবদ ব্যয়:
১৬০০০/-, ২। মলফশলট তর্মর
ও মবর্রি: ২৫০০০/-, ৩।
সপািার/সফস্টুন তর্মর ও
লাগাশনা: ৩২০০০/- , ৪।
ইউমনয়ন/ সশপৌরেিায়
অবমহর্করি েিা: ৩২০০০/-

একটি মেি, সিাবাইল ও
মলফশলশটর জন্য প্রায় দ
হাজার টাকা।

না

না

হযাঁ

হযাঁ

১।
গুনগর্িাশনর
িােচাশষর
উপকরি প্রামপ্ত
মনমির্ হশব।
২। মনরাপদ
িাে উৎপাদন
েম্ভব হশব। ৩।
চাষীরা মবমিন্ন
উপকরি
েম্পশকশ জানশর্
পারশবন। ৪।
িাশের
উৎপাদন বৃমি
পাশব।

1. চাষীগি কি
েিশয়, কি
খরশচ
িানেির্ সেবা
প্রামপ্ত েহজ
হশব। 2.
উপশজলার
োশে চাষীশদর
সযাগাশযাগ
মনমবি়ে হশব। 3.
প্রামন্তক চাষীগি
লািবান হশবন।
4. িাশের
উৎপাদন

বরুি কুিার
িন্ডল
০১৯১৩৮৮২
১৮৮
sufoshi
bgonjc
hapain
awabgo
nj@gm
ail.com

আরাফার্
উমিন
আহশিদ
০১৮১৫৩২০
৯৯৬
arafatu
fo@yah
oo.com

ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর নাম

উদ্ভাবদ্নর নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উপশজলার গুরুত্বপূি শ িৎস্য উপকরি েংমিষ্ট
সদাকাশনর সিাবাইল নম্বর েহ ঠিকানা, মকছু বহুল
ব্যবহৃর্ ঔষশধর নাি, িাো ও প্রশয়াগ, িৎস্য
েম্পমকশর্ মিমজটাল সেবা েমূহ (ওশয়বোইশটর
ঠিকানা ও সেবা েমূহ, কৃমষ র্থ্য োমিশে এর
সিাবাইল নম্বর, মফ এিিাইে অযাপে ব্যাবহার
পিমর্ ইর্যামদ)।

প্রামপ্তর সযৌমক্তকর্া
সজাি়েদার হশব।

উদ্ভাবদ্কর
নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রে
ধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত পাদ্র

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা যদদ্ে
বাস্তবায়ন
যর্াগ্য
ধকনা?

িৎস্য িবন,
রিনা, ঢাকা

চামষর Profit
Maximize এর
জন্য অনলাইন
বাজার ব্যবস্থাপনা

১। িাশের েঠিক
প্রাপ্যর্া
২। চামষর িাে
মবমক্রর ন্যাে মূল্য
প্রামপ্ত মনমির্করি
৩। েঠিক বাজার
ব্যবস্থাপনা
৪। েশব শাচ্চ লাি ও
িাে চাশষ আগ্রহ
তর্মর

যফাকাি
পদ্য়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

বাি়েশব। 5.
েকল
উপশজলায়
বাস্তবায়শনর
জন্য সিাবাইল
িার্া প্রামপ্তর
সযৌমক্তকর্া
সজাি়েদার হশব।

12

একটা এপে/ওশয়বোইশট চাষকৃর্ িাশের মলি
সদওয়া যাশব িামেক কযাশলন্ডার অনুোশর। এই
এপশে িাশের মূল্য ইনপুট করা যাশব।
প্রােমিকিাশব উপশজলা িৎস্য অমফশের সলাকজন
১ি বের দাশির আপশিট করশবন। পরবর্ী বের
সকান িাশে সকান মদশন িাে মবমক্র করশল মূল্য
সবম পাওয়া সযশর্ পাশর সে ধারিা চামষরা পাশব
এবং সে অনুযায়ী িাে ধরা ও মবমক্র করশর্
পারশব। সবম রিাগ েিশয় একই মদশন এলাকার
েব পুকুশরর িাে ধশর মবমক্র করার ফশল খুবই
েস্তায় িাে মবমক্র করশর্ হয় এিনক অমবমক্রর্ও
সেশক যায়। এশর্ চামষ ব্যাপক ক্ষমর্র েিুখীন
হয়। র্া সরাশধ এই উদ্ভাবনটি করা সযশর্ পাশর।

প্রতযাধেত
ফিাফি

সিাোঃ বমদউল
আলি সুফল
উপশজলা
িৎস্য
কিশকর্শা
(মরজািশ)
০১৭৪৪২৩৩
৮৩৩
shufold
of@gm
ail.com
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২,০০,০০০/=

না

হযাঁ

অনলাইন
বাজার
ব্যবস্থাপনা
সিাবাইল
অযাপে/অনলাই
ন েফটওয়যার
চালুর ফশল
বাংলাশদশ র
েকল এলাকার
Real
Time িাশের
মূল্য েম্পশকশ
জানা যাশব।
এশর্ চামষরা
সকান এলাকায়
িাশের মক দাি
সে েম্পশকশ
অবগর্ হশর্
পারশব। এশর্
িাে চাষ
লািজনক হশর্
পাশর। এোড়া
িৎস্য
কিশকর্শাশদর
জন্য একটি
চিৎকার
িমনটমরং টুল
হশর্ পাশর।

সিাোঃ বমদউল
আলি সুফল
০১৭৪৪২৩৩
৮৩৩
shufold
of@gm
ail.com

ে) উদ্ভাবদ্নর িরনঃ যরধেদ্কটং (দ্রধেদ্কটং পর্ যাদ্য়)
ক্রমি
ক নং

১

১

দপ্তদ্রর
নাম

উদ্ভাবদ্ন
র নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর নাম ও
ঠিকানা

২

৩

৪

৫

৬

উপপ্রকে
পমরচালশক
র দপ্তর

ধনরাপদ
ও
পধরদ্বে
বান্ধব
মৎসয
উৎপাদ
যন
যমাবাই
ি
অযাপস
‘’ মৎসয
চাধি
বাতযা’’

প্রামন্তক চামষশদর জন্য
এিন একটি অযাপে
প্রনয়ন করা জরুরী সযখাশন
চামষরা শর বশে র্ার
কাংমখর্ সেবা সপশয়
সযশর্
পাশর। র্াই দপ্তশরর এফএ,
মলফ, এএফও, এর
েহায়র্ায় কলাপাড়া
উপশজলা হশর্ দুরবর্ী
একটি গ্রাি মন ানবাড়ীয়
বাোই
কশর জমরপ কাজ েম্পন্ন
করা হশয়মেল; সযখাশন
চামষর নাি, ঠিকানা,
সিাবাইল নং, চাশষর
প্রজামর্ ইর্যামদ েংগ্রহ
করা
হয়। প্রাপ্ত জমরপ কায শক্রি
ও র্শথ্যর মিমত্তশর্ একটি
িাটাশবজ প্রনয়ন করা
হয়। সেবা েম্পমকশর্
অযান্ড্রশয়ি সিাবাইল
অযাপে প্রনয়শনর িাধ্যশি
এেএিএে এর িাধ্যশি
মনব শামচর্ এলাকার
চামষশদর পুকুর প্রস্তুমর্,
সপানা িজ্যদ, খায
ব্যবস্থাপনা,

িৎেয চামষর পরাি শ
গ্রহশনর অনাগ্রহ, পরাি শ
গ্রহশনর প্রশয়াজনীয়র্া
েম্পশকশ না জানা,
পরাি শ গ্রহশন অমফে
যার্ায়াশর্ েিয়, শ্রি ও
অে শ বযয় হওয়া এবং
নাগমরক সেবায় জনবল
েিস্যাই মূল কারন। এ
োড়াও মনশম্নাক্ত েিস্য
েমূহ চামষর পরাি শ
গ্রহশন অনাগ্রশহর
কারনোঃপ্রামন্তক চামষর জনয
পরাি শ গ্রহন সেবা
গ্রহি কষ্টোধ্য, ব্যয়বহুল
ও েিয় োশপক্ষ;
মকছু মকছু সক্ষশে পরাি শ
গ্রহশনর প্রশয়াজনীয়র্া বা
েঠিকর্া উপলমি না
করা।
চাষ কালীন েিেযায়
মনকটবর্ী চামষর কাে
সেশক ভূল মচমকৎো
গ্রহন।
প্রযুমক্ত ও পরাি শ সেবা
গ্রহশন যার্ায়াশর্র
অসুমবধায় কামির্
সেবাগ্রহশন অনীহা;

সিাোঃ কািরুল ইেলাি
০১৭১৬৫৩৭৭৩০
kamrul.dof.2
5@gmail.com

কার্ যক্রদ্মর অগ্রেধত

বাস্তবায়দ্নর
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত
পাদ্র
৭

৮

২৮,যফব্রুয়ারীয় ২০১৮ ধি. তাধরখ বাংিাদ্দে সরকাদ্রর2,00,000/=
মাননীয় মৎস্য ও প্রাধণ সম্পদ মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ
মদ্হাদয় আনুষ্ঠাধনক িাদ্ব যমাড়ক উদ্মাচদ্নর মাধ্যদ্ম ‘’
মৎস্য চাধি বাতযা’ উদ্দ্বািন কদ্রন এবং র্া বতযমাদ্ন মৎস্য
অধিদপ্তদ্রর যিধিদ্িেন ওয়াকযেদ্পর মাধ্যদ্ম মাঠ পর্ যাদ্য়
ব্যবহাদ্রর জন্য অদ্পিায় রদ্য়দ্ে। বতযমাদ্ন প্রকল্প এিাকা
ও সম্প্রসাধরত এিাকায় চাধিরা িীিণ খুেী তাদ্দর অধগ্রম ও
তাৎখধনক যসবা যপদ্য়। এখন অধনয়ধমত বা সািারন চাধিরা
(শুধু পকুদ্র ধকছু যপানা যেদ্ড় খাবার ও বযবস্থাপনায় যতমন
আগ্রহ নাই) মাে চাদ্ি আন্তধরক ও প্রতযয়ী যদখা র্ায়। সকি
চাধিরা মাে চাদ্ির সঠিক বযবস্থাপনার উপর নজর ধদদ্য়দ্েন
এবং মৎসয অধফদ্সর সাদ্র্ যর্াোদ্র্াে বাধড়দ্য়দ্েন ; ধফি
বযাক ধহদ্সদ্ব চাধি প্রায় সমসযা ধনদ্য় কর্া বিদ্েন র্া অতযন্ত
িাি িিন বদ্ি অধম মদ্ন কধর।

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?
৯

বাস্তবাময়
র্

সারা
যদদ্ে
বাস্তবা
য়নদ্র্া
গ্য
ধকনা?
১০

হযাঁ

প্রতযাধেত
ফিাফি

১১

TCV
উশল্লখশযাগ্য
হাশর কিশব।

যফাকাি পদ্য়ন্ট
কমযকতযার নাম,
যফান নম্বর

১২

সিাোঃ কািরুল
ইেলাি
০১৭১৬৫৩৭৭৩
০
kamrul.d
of.25@g
mail.com

ক্রমি
ক নং

দপ্তদ্রর
নাম

উদ্ভাবদ্ন
র নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

সরাগ প্রমর্শরাশধ করনীয়,
সরাগ মনরািয় ও হাশর্
(ফািশ মফি) খায তর্রী
প্রমক্রয়া এবং সযৌমক্তকর্া
মবষশয় সিাবাইল বার্শার
িাধ্যশি একই োশে েকল
চামষশক বা চাশষর ধরশনর
মিমত্তশর্ ( কাপশ মিশ্র,
একক মচংমড়, একক
পাংগাে/সর্লামপয়া,
কাপশ-সর্লামপয়া মিশ্র/কাপশ
সকারাল মিশ্র/ কাকড়া
চামষশক) পৃেক পৃেক
চামষশক কাংমখর্ সেবা
প্রদাশনর ব্যবস্থা করা
হশে।
পাইলট এই প্রকশের
িাধ্যশি সুমনমদ শষ্ট মক মক
েিস্যার েিাধান
হশয়শেোঃ-

সোটখাট েিস্যায় েঠিক
পরাি শ গ্রহন না কশর
মনশজ মনশজ মচমকৎো
সদয়া/ অশনযর
অপমচমকৎোর দরুন
িাশের মৃর্য হয় এবং
সকান সকান সক্ষশে
সরমজিযান্ট জীবানুর
সৃমষ্ট হশর্ পাশর।
েঠিক িাোর সলাকবল
ও সযৌমক্তক বাহন (গাড়ী)
এর অিাশব িৎস্য
মববাশগর জন্য োমিশশলস
কায শক্রি পমরচালনার
সক্ষশে েিস্যা।
সকান সকান সক্ষশে
েিেযাক্রান্ত চামষশক
মনকটন্থ চামষ ইষ শামির্
হশয় ভূল পরাি শ মদশয়
চামষশক ক্ষমর্গ্রস্থ করা
হয়; যার দরুন নতুন
চামষ সৃমষ্টশর্
প্রমর্বিকর্া সৃমষ্ট হয়।

সেবা গ্রহশন সিাগামন্ত হ্রাে
সপশয়শে এবং কি েিশয়
অমধক চামষশক েঠিক
সেবা প্রদান েম্ভব হশে।
চামষ র্ার শর বশেই
কামির্ সেবা পাশে ।
েিয় ও সিৌসুি অনযায়ী
মক করনীয় র্া চামষ
অমগ্রি সপশয় যাশব (পুকুর
প্রস্তমর্, সপান েংগ্রহ, বা
ইর্যামদ)।
চামষ েব শদা িৎেয
মবিাশগর নজরদামরশর্
োকশে এবং আস্থার
েম্পকশ তর্রী হশয়শে।

উদ্ভাবদ্কর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্রদ্মর অগ্রেধত

বাস্তবায়দ্নর
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত
পাদ্র
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করা
হদ্য়দ্ে
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সারা
যদদ্ে
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য়নদ্র্া
গ্য
ধকনা?
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যফাকাি পদ্য়ন্ট
কমযকতযার নাম,
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ক্রমি
ক নং

দপ্তদ্রর
নাম

উদ্ভাবদ্ন
র নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

পুকুর প্রস্তুমর্শর্ করনীয়
এবং সপানা বযবস্থাপনা
(মক মক সপানা, সপানার
পমরিান, োইজ, জার্)
েম্পশকশ পরাি শ বার্শা
চামষ শর বশেই সপশয়
োকশে ।
অপ-পরাি /শ ভূল
পরািশ রশ ক্ষমর্ সেশক
চামষ রক্ষা পাশে।
চামষর খাদয
অপচয়/সপানার অপচয়
কশি যাওয়ায় লিযা
সবশড় যাশে।
সরাগ মচমকৎোয়
প্রশয়াজনীয় পরি শ বার্শা
আকাশর সপশয় যাশে।
েঠিক বযবস্থাপনা গ্রহন
করারয় সরাশগর প্রাদুিশাব
কশিশে এবং িাে চামষর
িাশঝ আগ্রহ হশে।
আপদকালীন (দুশয শাগ)
করনীয় েম্পশকশ চামষশক
অমগ্রি বার্শা আকাশর বা
র্াৎক্ষমনক করনীয় মবষশয়
পরাি শ সপরন করায় চামষ
ক্ষমর্ সেশক সেঁশচ যাশে
বা ক্ষমর্র পমরিান
কমিশয় মনশর্ েক্ষি হশে।
িাে চাশষ েঠিক
সপ্রাবাশয়াটিক, সগ্রাে
সপ্রাশিাটার ও িানেম্পন্ন
–মনরাপদ ঔষদামধর
বযবহার হওয়ায় সরাশগর
সপ্রাশকাপ কিার োশে
োশে চামষর লিযাং

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্রদ্মর অগ্রেধত

বাস্তবায়দ্নর
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত
পাদ্র

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা
যদদ্ে
বাস্তবা
য়নদ্র্া
গ্য
ধকনা?

প্রতযাধেত
ফিাফি

যফাকাি পদ্য়ন্ট
কমযকতযার নাম,
যফান নম্বর

ক্রমি
ক নং

দপ্তদ্রর
নাম

উদ্ভাবদ্ন
র নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত ধববরণ

সবশড় যাশে এবং
সরমজিযান্ট জীবানুর
আমবিশাশবর েম্ভাবনা কশি
যাশে।
িাে চাশষর েফলর্ায়
সবকার যুবকশদর িশধয
আগ্রহ সৃমষ্টর িাধযশি নতুন
নতুন চামষর সৃমষ্ট হশে ,
মবযিান চামষর পকুর
েংখযা বৃমি পাশে ; ফশল
মিমষ্ট পামনর জলাধার সৃমষ্ট
হওয়ায় পামন মনরাপত্তা
বৃমি পাশে।
প্রান্তীক চমষ পমরবাশরর
আমিষ গ্রহশনর প্রবনর্া
বৃমি পাশে যা সিধােম্পন্ন
প্রজে তর্রীশর্ েহায়ক।
পামরবামরক িৎেয আমিষ
গ্রহশনর পমরিান বৃমি
হওয়ায় সরাশগর প্রাদৃিশাব
কশি যাশে এবং
পামরবামক ামন্ত ও
মস্থমর্ ীলর্া বৃমি পাশে।
আন্তজশামর্ক বাজাশর
িৎেয রপ্তানী মবশ ষ কশর
সর্লামপয় ও পাংগাে (
আন্তকাটামবহীন) িাশের
বাজার সৃমষ্টশর্ িানেম্পন্ন
চামষ তর্রীর পে েগি
হশে।
মবনা মূশলয পরাি শ সেবা
েম্প্রোরন হশে এবং
পরাি শ গ্রহশন চামষর
আগ্রহ ও অিযাস্তর্া বৃমি
পাওয়ায় িাশের উৎপাদন
বৃমি পাশে।

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর নাম ও
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কার্ যক্রদ্মর অগ্রেধত

বাস্তবায়দ্নর
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উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

কার্ যক্রদ্মর অগ্রেধত

উদ্ভাবদ্কর নাম ও
ঠিকানা

বাস্তবায়দ্নর
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হদ্ত
পাদ্র

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?

সারা
যদদ্ে
বাস্তবা
য়নদ্র্া
গ্য
ধকনা?
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ঘ) উদ্ভাবদ্নর িরনঃ যরধেদ্কদ্েি (দ্রধেদ্কেন যেি / সম্পন্ন)
ক্রমিক
নং

দপ্তদ্রর
নাম

উদ্ভাবদ্নর
নাম

উদ্ভাবদ্নর সংধিপ্ত
ধববরণ

উদ্ভাবন গ্রহদ্ণর
যর্ৌধিকতা

উদ্ভাবদ্কর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্রদ্মর অগ্রেধত

বাস্তবায়দ্নর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হদ্ত
পাদ্র

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

০১

িৎস্য
িবন,
রিনা,
ঢাকা

সিাবাইল
অযাপশের
িাধ্যশি
িৎস্য
পরাি শ
প্রদান

িাে ও মচংমড় চাষ
পিমর্, সরাগ বালাই,
চাষকালীন উদ্ভূর্
মবমিন্ন েিস্যাবমলর
েমচে েিাধান পিমর্
সদয়া আশে।

িাে চাষকালীন
েিশয় িৎস্য চামষরা
চাষ পিমর্ ও সরাগ
বালাই েঠিকিাশব
েনাক্ত করশর্ পাশর
না। ফশল েিয়, অে শ
ও যার্ায়র্ অপচয়
হয় ও আমে শকিাশব
ক্ষমর্গ্রস্থ হয়।

োধন চন্দ্র েরকার

প্রেি পয শাশয়র আপশিট কায শক্রি
চলিান

ব্যময়র্ অে শোঃ
পাইলটিংোঃ
১,২৫,০০০/=
সেল আপ =
১,০০,০০০/=

০১৭১৮০০৫১৭৫
sarkersc04@
gmail.com

আপশিটিং =
১,০০,০০০/=

পাইিটং
করা
হদ্য়দ্ে
ধকনা?
৯

সারা যদদ্ে
বাস্তবায়নদ্র্া
গ্য ধকনা?

প্রতযাধেত
ফিাফি

যফাকাি পদ্য়ন্ট
কমযকতযার নাম,
যফান নম্বর
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১১

১২

হযাঁ

হযাঁ

TCV
উশল্লখশযাগ্য
পমরিাশি হ্রাে
সপয়শে।

োধন চন্দ্র
েরকার
০১৭১৮০০৫১৭৫
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4@gmail.c
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