
বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় িৎস্য উন্নয়ন (২য় সংশ ামিত) প্রকল্প 

িৎস্য অমিদপ্তর, কুমিল্লা । 

 

প্রকশল্পর নাি  : বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় িৎস্য উন্নয়ন (২য় সংশ োধিত) প্রকল্প। 

বোস্তবোয়নকোল  : জুলাই, 2015 খ্রিঃ হতে জুন, ২০২২ খ্রিঃ পর্ যন্ত 

প্রকতের লক্ষ্য ও উতেশ্য : 

i. স্থানীয় িৎস্যসম্পদ ব্যবহাশরর িাধ্যশি িাশের উৎপাদন বৃমি; 

ii. কি মসংস্থাশনর সুশ াগ সৃমি; 

iii. িৎস্যচাষ ও িৎস্য ব্যবস্থাপনা এর িাধ্যশি গ্রািীণ অর্ মননমতক অবস্থার উন্নয়ন; 

iv. প্রম ক্ষশণর িাধ্যশি িানবসম্পদ উন্নয়ন। 

 

প্রকতের প্রধান প্রধান কার্ যক্রমসমূহিঃ 

 ১. িৎস্য চামষ প্রম ক্ষণ 

 ২. মনবমিত জেশলশদর এআইমেএ প্রম ক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদান 

 ৩. প্রম ক্ষণ জকন্দ্র মনি মাণ 

 ৪. িৎস্য আহরশণাত্তর পমরচ মা জকন্দ্র মনি মাণ 

 ৫. িৎস্য মিশলািা ইনমিটিউট ও সরকামর িৎস্য বীে উৎপাদন খািাশরর পূতম কাে 

 ৬. সরকারর পুকুর ও মবল/েলা য় পুনঃখনন 

 ৭. োল মবমনিয় কোর্ যক্রম 

 ৮. পুকুশে প্রদ মনী স্থাপন (পাবদা/গুল া/জটংরা/িাগুর/জ াল/ম ং/কক/জতলামপয়া/  

  অন্যান্য জদম য় প্রোমতর) 

 ৯. জপশন ও খাঁচোয় িােচাষ প্রদ মনী স্থাপন 

 ১০. িৎস্য অভয়াশ্রি স্থাপন 

 ১১. মোঠ ধিবস ও অমভজ্ঞতা মবমনিয় সফর 



 

বৃহত্তে কুধমল্লো জেলোয় মৎস্য উন্নয়ন (২য় সংশ োধিত) প্রকল্প-এ মনযুক্ত কি মকতমা/কি মচারীগশণর নাি, কি মস্থল, জিাবাইল ও ই-জিইল মনশে প্রদত্ত হইলঃ 

ক্র 

নং 

নোম ও পিবী কম যস্থল জমোবোইল নম্বে ই-জমইল 

১। েনোব জমোোঃ আবদুস ছোত্তোে 

প্রকল্প পধেচোলক 

প্রকল্প সিে িপ্তে 

মৎস্য অধিিপ্তে, 

কুধমল্লো। 

০১৭২৭ ১৫৫৯৬১ pdcomillaproject@gmail.com 

২। েনোব জমোোঃ  োমীম উধিন 

সহকোেী পধেচোলক 

০১৭৯৭ ৯২৯১৭০ suddin_1980@yahoo.com 

৩। েনোব জমোোঃ ওমে ফোরুক 

সহকোেী পধেচোলক 

০১৭১৭ ২৫০২৫৫ omarku03@gmail.com 

৪। েনোব জমোোঃ মধনরুজ্জোমোন 

উপসহকোেী প্রশকৌ লী 

০১৯১১ ৫২৩৫১৮ monircivil00@gmail.com 

৫। জনাব মমাোঃ মামুনুর রশীদ 

একাউন্ট্যান্ট্ কাম কযারশয়ার 

০১৭৫৩ ৯৩৮১৭২ - 

৬। জনাব রাজীব কুমার রবশ্বাস 

অরিস সহকারী কাম করিউটার অপাররটর 

০১৭৬১ ৮৬৮৬৯৮ rajibkumarbiswas99@gmail.com 

৭। জনাব রমজান সরদার 

গাড়ী চালক 

০১৯৪২ ৩৬৭৯৬৪ - 

৮। জনাব ইমাম মহারসন 

ড্রাইভার 

০১৭৬৩ ৭১৬৬২১ - 

9। জনাব মমাোঃ হারসব নারহয়ান প্রাঞ্জল 

অরিস সহায়ক 

০১৯৩৩ ২৬২২৪৯ hasibnahian7@gmail.com 

১০। জনাব মমাোঃ শারকল 

অরিস সহায়ক 

০১৭৮৪ ৪৩৭৫৩৬ - 

১১। জনাব মমািঃ জখ্হর 

খ্নরাপত্তা প্রহরী 

01869 199459 - 

১২ জনাব মলাকমান মহাতসন  

খ্নরাপত্তা প্রহরী 

01868 851712 - 

১৩ জনাব মমাোঃ আবু তারলব 

পররচ্ছনতা কমী 

০১৭৪৩ ৯৪৭২৫৪ - 


