
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয নাভ: ভৎস্য অবধদপ্তয, ভৎস্য ও প্রাবণম্পদ ভন্ত্রণারয়।  

 

ইতঃপূদফ ে ফাস্তফাবয়ত উদ্ভাফনী ধাযণা, বজকৃত ও বডবজটাইজকৃত সফাা্য ডাটাদফজ। 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রবভক 

নাং 

ইতঃপূদফ ে 

ফাস্তফাবয়ত 

উদ্ভাফনী ধাযণা, 

বজকৃত ও 

বডবজটাইজকৃত 

সফাা্/আইবডয়ায 

নাভ 

সফাা্/আইবডয়ায াংবিপ্ত বফফযণ সফাা্/আইবডয়াটি 

কাম েকয আদে 

বক-না/ না 

থাকদর কাযণ 

সফা 

গ্রীতাগণ 

প্রতযাবত 

পরাপর 

াদে 

বক-না 

সফায বরাংক ভন্তব্য 

০১. ভৎস্য যাভ ে / 

Fish 

Advice 

( উদ্ভাফনী ধাযণা- 

সভাফাইর অযা )  

ভৎস্য যাভ ে / Fish Advice ভৎস্য ম্পবকেত 

একটি ভবিত অযা । এদত ভাে ও ব াংবিয  াল 

দ্ধবত,সযাগ ফারাই,  ালকারীন উদ্ভূত বফববন্ন ভস্যাফরী  

বফবফধ বফলয়াফরীয ব ত্র ভাধান সদয়া আদে। একজন 

 াবল দজই অযাটি সথদক এ াংক্রান্ত ভস্যাফরীয 

ভাধান াদফন।  

কাম েকয আদে  াদে  https://bit.ly/3CqaPDK  

০২. ভৎস্য  াবল ফাতো 

( উদ্ভাফনী ধাযণা- 

সভাফাইর অযা ) 

অযাটিদত ভাে  াদলয সানা ভজুদ ভাে ও ব াংবিয  াল 

দ্ধবত,সযাগ ফারাই,  ালকারীন উদ্ভূত বফববন্ন ভস্যাফরীয 

ব ত্র  ভাধান সদয়া আদে। এদত গুরুত্বপূণ ে ৮ টি সুত্র 

যদয়দে। এগুদরা দরা -সানা ভাে ভজুদদয সূত্র , খাদ্য 

প্রদাদনয সূত্র, ফয় অনুমায়ী খাদ্য প্রদাদনয সূত্র ,বনবদ েষ্ট 

আবভল অনুমায়ী খাদ্য ততবযয সূত্র,ব ব এভ বনণ েদয়য সূত্র 

,জরাদয়য আয়তন বনণ েদয়য সূত্র , জরাদয়য সিত্র পর 

বনণ েদয়য সূত্র , চুন াদযয বযভাণ বনণ েদয়য সূত্র । এোিা 

 াবলদক  এ এভ এ এয ভাধ্যদভ ভৎস্য াংক্রান্ত বফববন্ন 

বফলদয় সনাটিবপদকন এয ভাধ্যদভ অফগত কযা য়।   

 

কাম েকয আদে াদে https://bit.ly/3EBdUnk  



 

০৩  ডক্টয বপ 

( উদ্ভাফনী ধাযণা- 

সভাফাইর অযা ) 

অযাটি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ভৎস্য াবলগণ সম সকাদনা স্থান 

সথদক তাৎিণবকবাদফ পুকুয াদিই সযাগাক্রান্ত ভাে, াবনয 

যাং ও অফস্থায েবফ াঠিদয় ভাধ্যদভ অথফা বববডও কদরয 

ভাধ্যদভ ভস্যায ভাধান াদফন। এ োিা বফববন্ন 

ভস্যাফরীয ব ত্র ভাধান সদয়া আদে। অযাটিদত ভৎস্য 

কেভকেতায সপ্রাপাইর (নাভ, দফী, কেভস্থর, সভাফাইর 

নম্বয), েবফ সতারা ও াঠাদনা, অবডও কর, বববডও কদরয  

অন যদয়দে ।   

 

 

 

কাম েকয আদে াদে https://bit.ly/3MqQe6X  

০৪  ভৎস্য  াবল স্কুর 

( উদ্ভাফনী ধাযণা- 

সভাফাইর অযা ) 

ভাে  াদলয বফববন্ন আধুবনক প্রযুবি মূ, সযাগফারাই ও 

অন্যান্য মাফতীয় তথ্য সদয়া আদে। সকান  াবল সম সকান 

বফলদয় জানদত  াইদর উদ্ভাফদকয াদথ রাইব  যাট এয 

ভাধ্যদভ জানদত াযদফ।  

কাম েকয আদে  াদে  https://bit.ly/3EAl6A7  

০৫ ভৎস্য বফলয়ক 

যাভ ে সফা 

(বডবজটার সফা)  

 ওদয়ফাইদট বনধ োবযত পযভ পূযণ কদয জভা বদদয় স 

ম্পদকে সফা গ্রবতা যাভ ে সফা সদত াদয।  

কাম েকয আদে াদে https://www.mygov.bd/public/service?id=BDGS-

1583304317 

 

০৬ অনরাইন 

প্রবিণাথী বনফন্ধন 

(বডবজটার সফা)  

অনরাইদন প্রবিণ সদত ইচ্ছুক  াবলগণ তথ্য ইনপুট বদদর 

যফতীদত াংবিষ্ট অবপ দত সমাগাদমাগ কদয প্রবিদণয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়।  

কাম েকয আদে  াদে  http://khulnadof.com/reg-training  

০৭ ভৎস্য খাদদ্যয 

রাইদবসাং 

(বডবজটাইজড কৃত  

সফা)  

অনরাইদন ভৎস্য অবধদপ্তদযয ওদয়ফাইদট যবিত বরঙ্ক এ 

বিক কদয একজন সফাগ্রবতা প্রদয়াজনীয় তথ্য ইনপুট 

কদয রাইদস গ্রণ কযদত াদয।  

কাম েকয আদে াদে http://erp.fisheries.gov.bd/?page_id=6  

০৮ ভৎস্য যা াবযয 

রাইদস প্রদান 

ধা কভাদনায ভাধ্যদভ সফাটি জ কযা দয়দে। এখন 

যা াবয ভাবরকগণ যাবয সজরা ভৎস্য কভ েকতোয 

কাম োরদয় আদফদন কদয রাইদস গ্রণ কযদত াদযন।  

কাম েকয আদে াদে    



(বজ কৃত সফা)  

 


