“নাগিরক সবায় উ াবনী পাইলট উে াগ পযােলাচনা ও শােকিসং িবষয়ক কমশালা” শীষক শােকিসং-এ মৎ
ও ািণস দ ম ণালেয়র আওতাধীন মাঠ পযােয়র ৪৫ পাইলট উে াগেক নিব াস করা হেয়েছ। যা িনে দ

হেলা।
মৎ অিধদ র ক ক বা বািয়ত পাইলট উে াগস হ পিভি ক কায ম পিরচালনার াব
সবার নাম
বা বায়নকারীর দ েরর নাম ও সবার বতমান অব া

িমক নং
রি েকেটড: ০১
১
মাবাইল অ াপেসর মা েম মৎ
পরামশ দান
(ইেতামে িরে েকশন করা হেয়েছ)
রি েকশেনর অেপ ায়: ০১
২
মৎ বাতা মাবাইল অ াপস

িসিনয়র উপেজলা মৎ কমকতা, নায়াখালী সদর, সং
এ আই
।
া াম এ অ ােপর মা েম ২৫,০০০ ( িচশ হাজার) এর অিধক সং ক
চািষ ডাউনেলাড করার মা েম সবা হণ করেছ
জনাব মাঃ কাম ল ইসলাম, িসিনয়র উপেজলা মৎ কমকতা
কলাপাড়া,প য়াখালী

(উে াধন করা হেয়েছ, ডাটা ভিলেডশন
করার পর Replicated করা যেত
পাের)

Further Piloting: ০৯

৩

ি িনভর িনিবড় যাগােযাগ াপেনর
মা েম মৎ চাষ সবা সহিজকরণ
(৭ উপেজলায়)

৪

মৎ র ািনর েযাগ ি র মা েম
বেদিশক া অজন এবং মাছচািষর
স ক দাম াি িনি তকরণ
(১ উপেজলায়)
মৎ খা লাইেস দান ও নবায়ন
সহিজকরণ।

৫

৬

এ েসল
বহার কের ত
দান
(১ উপেজলায়)

সবা

অিধকতর পরী াঃ ০৪
৭
* িপএইচ ান বহার স সারণ (১
উপেজলায় ৩ ইউিনয়েনর ১০
ের)
পরী া করার পািরশ
* পািনর িপএইচ িনণেয় জ কম খরেচর

ড. মাঃ মিন ামান, জলা মৎ কমকতা, ফনী।
জনাব সেরাজ মার িমি , উপেজলা মৎ কমকতা িরয়া, লনা,
জনাব মা: জিহ বী, খামার ব াপক মৗলভীবাজার
জনাব মাঃ কাম ল হাসান সরকার ,উপেজলা মৎ কমকতা বড়া,
পাবনা
জনাব মাঃ নািসর উি ন, উপেজলা মৎ কমকতা, ি গ সদর
নগর, িসেলট
ফনী চ সরকার, িসিনয়র উপেজলা মৎ কমকতা, গালাপগ
উপেজলা মৎ কমকতা, লাউড়া, িসেলট

তারাপদ চৗহান, পাবতী র, িদনাজ র, ১ম শােকিসং এর পর গাজী র
জলায় পাইল ং করা হেয়েছ এবং ৫০ লাইেস দান করা হেয়েছ,
স ওয় ার পিরবত ত ফরেমর অ সাের পিরবতন কের সারা দেশ
পাইল ং করার পািরশ করা হেলা।
সবা িপিস বইজ, এটা অ
পাইল ং করা স ব নয়। অ প
ওেয়বেবইজ সবা (Fish advice System) মৎ অিধদ র
২০১১ সাল থেক চা রেখেছ। জনাব মাঃ মিন ামান মৎ
অিধদ েরর সােথ যাগােযাগ কের েয়াজনীয় ব া হণ করেত পাের।
উপেজলা মৎ কমকতা, তালা, সাতি রা,

প িত িনধারণ মাণকসহ উপ াপেনর
পািরশ
* পানামাছ পিরবহেন এেরেটড িফস
া েপাট
* িনজ ওেয়বসাইট তিরর মা েম ত
সবা দান ( মৎ অিধদ েরর সােথ
যাগােযাগ কের ব া হণ)
(১ উপেজলায়)

