
অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
1 ঢাকা িকেশারগ� �ভরব তাতালচর মৎ� ২০১১ ০.৫ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব কািল নদী ০.১৬ ০.২০৫ িচতল, আইড়, ফিল, ব�শ, কাঠা, িনশানা, সাইনেবাড � 

মৎ� অিধদ�েরর আওতায় িব�মান অভয়া�েমর হালনাগাদ ত�ািদ

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 

অভয়া�ম �াপন করা 
হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 

জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 

সােল 
সংি�� 

জলাশেয়র 
�বইজ লাইন 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 

সংি�� 
জলাশেয় 

মাছ 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.
)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 

�নরািবভ �াব (�িত�ার 
নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

1 ঢাকা িকেশারগ� �ভরব তাতালচর মৎ� 

অভয়া�ম

২০১১ ০.৫ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ �জেলেদর 
জীিবকা িনব �াহ �ক�

কািল নদী ০.১৬ ০.২০৫ িচতল, আইড়, ফিল, 

�মিনমাছ, কািকলা

ব�শ, কাঠা, িনশানা, সাইনেবাড � 

�াপন এবং �ফলেভাগীেদর 
�িশ�েণর �ব�া করেত হেব

2 ঢাকা িকেশারগ� অ��াম চরেদওঘর জলমহাল 

মৎ� অভয়া�ম

২০১১ ১. �মরামতেযা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা �ক�

চরেদওঘর 

জলমহাল

০.৫ ০.৬৫ রাণী, �মিন, কািকলা ব�শ, কাঠা, িনশানা, সাইনেবাড � 

�াপন এবং �ফলেভাগীেদর 
�িশ�েণর �ব�া করেত হেব3 ঢাকা িকেশারগ� িমঠামইন মিহষারকাি� 

�বারণ�র অভয়া�ম

২০১৬ ০.৫ �মরামতেযা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা �ক�

মিহষারকাি� ও 

�বারন�র 
সংল� 
�ঘাড়াউ�া নদী

০.১২৩ ০.৩৭ িচতল, আইড়, ফিল, 

�মিনমাছ, কািকলা

ব�শ, কাঠা, িনশানা, সাইনেবাড � 

�াপন এবং �ফলেভাগীেদর 
�িশ�েণর �ব�া করেত হেব

4 ঢাকা িকেশারগ� িমঠামইন �িপ িবল অভয়া�ম ২০০৩ ১. �মরামতেযা� ৪থ � মৎ�চাষ �ক� �িপ িবল 

জলমহাল

০.৬ ০.৭৫

5 ঢাকা িকেশারগ� ইটনা নামা�ড়া বামনিদঘা 

অভয়া�ম

২০১০ ০.৫ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ �জেলেদর 

জীিবকা িনব �াহ �ক�

নামা�ড়া 

বামনিদঘা 

জলমহাল

০.১২৩ ০.৩৭ িচতল, আইড়, ফিল, 

�মিনমাছ, কািকলা

ব�শ, কাঠা, িনশানা, সাইনেবাড � 

�াপন এবং �ফলেভাগীেদর 

�িশ�েণর �ব�া করেত হেব6 ঢাকা িকেশারগ� ইটনা �গার দাইর অভয়া�ম ২০১১ ০.৫ �মরামতেযা� �গার দাইর 

জলমহাল

০.১৩ ০.৩৯ ব�শ, কাঠা, িনশানা, সাইনেবাড � 

�াপন এবং �ফলেভাগীেদর 
�িশ�েণর �ব�া করেত হেব

7 ঢাকা িকেশারগ� ইটনা রায়��র িবল 

জলমহাল অভয়া�ম

২০১২ ০.২৫ �মরামতেযা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

 �ব�াপনা কম ��িচ

রায়��র িবল 

জলহাল

০.৪৯ ০.৫১

8 ঢাকা িকেশারগ� িনকলী �ঘাড়াউ�া-ব�িলয়া 

জলমহাল মৎ� 
অভয়া�ম

২০১১ ০.৫ �মরামতেযা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

 �ব�াপনা কম ��িচ

�ঘাড়াউ�া-

��িলয়া 
জলমহাল

০.৫৫ ০.৬১ �লশা, পাবদা, কাজিল, 

আইর, �বায়াল

ব�শ, কাঠা, িনশানা, সাইনেবাড � 

�াপন এবং �ফলেভাগীেদর 
�িশ�েণর �ব�া করেত হেব
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

9 ঢাকা িকেশারগ� ক�য়াদী অডা িশ�হা 

জলমহাল মৎ� 
অভয়া�ম

২০১৭ ০.৩ �মরামতেযা� িসিনয়র উপেজলা মৎ� 

দ�র, ক�য়াদী

করগ�ও হাওর ০.১ ০ ০ ব�শ, কাঠা, িনশানা, সাইনেবাড � 

�াপন এবং �ফলেভাগীেদর 
�িশ�েণর �ব�া করেত হেব

10 ঢাকা িকেশারগ� তাড়াইল বাগারখাল আগার 

িবল অভয়া�ম

২০১৩ ২. �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ �জেলেদর 

বাগারখাল 

আগার িবল

০.৬ ০.৯ বইচা, খিলশা, �মিন ব�শ, কাঠা, িনশানা, সাইনেবাড � 

�াপন এবং �ফলেভাগীেদর িবল অভয়া�ম প�াৎপদ �জেলেদর 
জীিবকা িনব �াহ �ক�

আগার িবল �াপন এবং �ফলেভাগীেদর 
�িশ�েণর �ব�া করেত হেব

11 ঢাকা িকেশারগ� তাড়াইল মইশাকালী ঘাট 

জলমহাল অভয়া�ম

২০০৬ ২. �মরামতেযা� দািমহা নদী ০.৬ ০.৮ ব�শ, কাঠা, িনশানা, সাইনেবাড � 

�াপন এবং �ফলেভাগীেদর 
�িশ�েণর �ব�া করেত হেব

12 ঢাকা ফিরদ�র ‡evqvjgvix ‰`ewKb›`bcyi 2012 0.75 �মরামতেযা� e„nËi dwi`cyi  

†Rjvi grm¨ Dbœq 

cÖKí

�মার নদী 0.08 0.12 cve`v, †gwb, ¸jkv, 

AvBW, dwj

13 ঢাকা ফিরদ�র নগরকা�া ছাগলদী হাটেখালা 

�ইচ �গট সংল� 
�মার নদী

২০১৩-

১৪

০.৫ �মরামতেযা� ���র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�মার নদী ০.২ ০.৪২ wPZj,‡e‡j ,evBg, 

†Usiv, iqbv

14 ঢাকা ফিরদ�র নগরকা�া িহয়াবলদী �মার নদী ২০১৪-

১৫

০.৫ �মরামতেযা� ���র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�মার নদী 0.2 ০.৪৫৩ H

15 ঢাকা ফিরদ�র নগরকা�া �পাড়ািদয়া বািলয়া ২০১৪- ০.৫ �মরামতেযা� ���র ফিরদ�র �জলায় �মার নদী 0.19 ০.৫ H15 ঢাকা ফিরদ�র নগরকা�া �পাড়ািদয়া বািলয়া 

�মার নদী অভয়া�ম

২০১৪-

১৫

০.৫ �মরামতেযা� 

I Pjgvb

���র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�মার নদী 0.19 ০.৫ H

16 ঢাকা ফিরদ�র ভা�া ঘা��য়া নদীেত 

(মেহ�রদী)

২০১৫ ০.৫ �মরামতেযা� অথৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেনর দাির� 
িবেমাচন ও জীিবকা 

ঘা��য়া নদীেত ০.১ ০.0.15 micywU, 

UvUwKwb,cve`v, 

KvRjx, †gwb, ¸jkv, 

evZvkx, dwj, Pvwcjv
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

17 ঢাকা ফিরদ�র m`icyi Zvivwgqv Pvcivwki 

evwoi wbKU 

AvwXqvjLv b`x‡Z 

AfqvkÖg

২০১৪ ০.৮ �মরামতেযা� ���র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�
AvwXqvjLv 

b`x‡Z AfqvkÖg

0.3 ০.৮ cve`v, micywU, 

iqbv,‡f`v

AfqvkÖg

18 ঢাকা ফিরদ�র সালথা �মারা নদীর বড়িদয়া 

 বাজার অভয়া�ম

২০১৪-

১৫

০.৬৭ কাযকর ���র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�মার নদী ০.৬৫ 1.05 H

19 ঢাকা ফিরদ�র ফিরদ�র 

সদর

�মার নদী 

হাটেগািব��র �ইচ 
�গট সংল�

2014-

15

০.৫ �মরামতেযা� অথৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেনর দাির� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িনবাহ িনি�তকরণ 
�ক�

�মার নদী ০.২ 0.5 iqbv, micywU, dwj

20 ঢাকা ফিরদ�র ম�খালী চ�না নদীেত 

আিজজার �মা�ার 
ইটভাটা সংল� 
�দায়ায় মৎ� 
অভয়া�ম

2016-

17

০.৫ �মরামতেযা� Dc‡Rjv cwil‡`i 

GwWwc dvÛ

চ�না নদী 0.15 0.22 iqbv, †f`v †Usiv, 

¸wP evBg,cywU

21 ঢাকা মাদারী�র িশবচর ভা�ারীকাি� �ীেজর 

পি�েম মৎ� 
অভয়া�ম �াপন

২০১৬ ০.৬৭ �মরামত �যা� অথ �ৈনিতক প�াৎপদ 

এলালাকার জনগেণর 
জীিবকা িনব �াহ 
িনি�তকরন �ক�

িবল প�া খ নদী ০.১৫৫ ০.২০৫ সর��,�ভদা,িচংিড়।
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

22 ঢাকা মাদারী�র রাৈজর �মার নদী �মাতাহার 
িময়ার বাড়ী সংল� 
অংেশ মৎ� 
অভয়া�ম

২০১৩-
১৪

০.৭৫ �মরামতেযা� �মার নদী ০.৪৩ ০.৮২৫

অভয়া�ম

23 ঢাকা মাদারী�র রাৈজর �মার নদী গেড়র 
হাট সংল� অংেশ 
মৎ� অভয়া�ম

২০১১-
১২

১. �মরামতেযা� ‘�মার নদী ০.৪২ ০.৭৯

24 ঢাকা মাদারী�র রাৈজর নয়াকাি� �কাল 
বািজত�র অংেশ 
মৎ� অভয়া�ম

২০১৩-
১৪

০.৭৫ �মরামতেযা� নয়াকাি� �কাল ০.৩৭৫ ০.৭৫

25 ঢাকা মাদারী�র রাৈজর �ফলতলী �মার 
নদীর চর শাির�াবাদ 
অংেশ মৎ� 
অভয়া�ম

২০১১-
১২

০.৭৫ �মরামতেযা� �ফলতলী 
�মার নদীর

০.৪২ ০.৭১৫

26 ঢাকা মাদারী�র সদর িপতা�র �সন িব- �ক ২০১৪ ১. �মরামত �যা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় 
মৎ� উ�য়ন 
�ক�,�গাপালগ�

িপতা�র �সন 

িব- �ক

০.০৭৪ ০.০৯৮ কািলবাউস

27 ঢাকা মাদারী�র সদর ��াইন পাক� সংল� 

আিড়য়াল খ� নদী

২০১৬ ১. �মরামত �যা� মৎ� জীিবেদর িনজ� 

উ�েগ

আিড়য়াল খ� নদী ০,০৫১ ০.০৭৩ িচতল

28 ঢাকা মাদারী�র কালিকিন হােমদ খ�র হাট মরা 

নদীেত অভয়া�ম

২০১৪ ০.৬ �মরামত করা 

হেয়েছ

�হ�র ফিরদ�র �জলায় 
মৎ� উ�য়ন 
�ক�,�গাপালগ�

পালরদী নদী ১.১ ১.২ �দশী সর��,মলা, 

বাতািশ,�টংরা,পাবদা
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

29 ঢাকা মাদারী�র কালিকিন শিশকর বাজার 

সংল� অবদা ব�ধ 
অভয়া�ম

২০১৩ ০.৫ �মরামত �যা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় 
মৎ� উ�য়ন 
�ক�,�গাপালগ�

অবদা খাল ১.১১ ১.২ �দশী সর��,মলা, 

বাতািশ,�টংরা,পাবদা

30 ঢাকা মািনকগ� হিররাম�র িদয়ারিবল ২০১৩- ০.৫ �ত �মরামত অথ �ৈনিতকভােব ইছামিত মরানদী 0.13 0.21 �শল,গজার,িশং,�মনী --30 ঢাকা মািনকগ� হিররাম�র িদয়ারিবল ২০১৩-

২০১৪

০.৫ �ত �মরামত 

�যা�

অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেনর দাির� 

ইছামিত মরানদী 0.13 0.21 �শল,গজার,িশং,�মনী 

ও বাতাসী মাছ

--

31 ঢাকা মািনকগ� হিররাম�র ইছমিত মরা নদী ২০১৩-

২০১৪

০.৫ �ত �মরামত 

�যা�

অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেনর দাির� 

ইছামিত মরানদী 0.12 0.2 �শল,গজার,িশং,�মনী 

ও বাতাসী মাছ

--

32 ঢাকা মািনকগ� �দৗলত�র কািলবাড়ী �কাল ২০১৩-

২০১৪

০.৪ �ত �মরামত 

�যা�

অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেনর দাির� 

চক িমর�র খাল 0.15 0.2 িশং,�শল,গজার,�মনী 

ও বাতাসী মাছ

33 ঢাকা ivRevox ivRevox eoPi‡ebxbMi cÙv 2014- 0.5 ‡givgZ †hvM¨ e„nËi dwi`cyi †Rjvq eoPi‡ebxbMi 0.15 0.19 dwj,AvBo, cve`v, 

34 ঢাকা ivRevox KvjyLvjx g‡n›`ªcyi cÙv b`xi 2014- 0.36 ‡givgZ †hvM¨ e„nËi dwi`cyi †Rjvq g‡n›`ªcyi cÙv 0.15 0.18 dwj,AvBo, cve`v, 

35 ঢাকা ivRevox KvjyLvjx evMSvcv cÙv b`xi 2016- 1 ‡givgZ †hvM¨ ivR¯^ Lv‡Zi AvIZvq evMSvcv cÙv 0.16 0.19 dwj,AvBo, cve`v, 

36 ঢাকা ivRevox cvskv MovB b`xi †Kvj 2013- 1 ‡givgZ †hvM¨ e„nËi dwi`cyi †Rjvq MovB b`x 0.12 0.15 dwj,AvBo, cve`v, 

37 ঢাকা ivRevox ‡Mvqvj›` gwn`vcyi †Kvj 1016- 0.5 ‡givgZ e„nËi dwi`cyi †Rjvq cÙv b`x 0.1 0.18 dwj,AvBo, cve`v, 

38 ঢাকা শরীয়ত�র সদর মাহ�দ�র মৎ� 

অভয়া�ম

২০১১ ০.৭ �মরামত �যা� অথ �ৈনিতক প�াৎপদ 

এলাকার জনগেনর 
দাির�� িবেমাচন ও 

কীিত�নাশা নদী ০.৩ ০.৬ িচতল, িরটা, �িজ 

আইড়, �খলসা, ফিল, 
আইড়, �লশা, বাতািস, দাির�� িবেমাচন ও 

জীিবকা িনব �াহ 
িনি�তকরণ �ক�

আইড়, �লশা, বাতািস, 
রািন, ��ল, �টংরা, 
পাবদা, ��ঁ, 
কােলাবাউশ,
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

39 ঢাকা শরীয়ত�র সদর িচতিলয়া মৎ� 

অভয়া�ম

২০১২ ০.৪ �মরামত �যা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

কীিত�নাশা নদী ০.৩ ০.৩৩৫ িচতল, িরটা, �িজ 

আইড়, �খলসা, ফিল, 
আইড়, �লশা, বাতািস, 
রািন, ��ল, �টংরা, রািন, ��ল, �টংরা, 
পাবদা, ��ঁ, 
কােলাবাউশ,  �শাল, 
�বেল

40 ঢাকা শরীয়ত�র সদর �ডামসার মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৪ ০.৭৫ �মরামত �যা� অথ �ৈনিতক প�াৎপদ 

এলাকার জনগেনর 
দাির�� িবেমাচন ও 
জীিবকা িনব �াহ 
িনি�তকরণ �ক�

কীিত�নাশা নদী ০.৩৩৫ ০.৮ িচতল, িরটা, �িজ 

আইড়, �খলসা, ফিল, 
আইড়, �লশা, বাতািস, 
রািন, ��ল, �টংরা, 
পাবদা, ��ঁ, 
কােলাবাউশ,  �শাল, 
�বেল

41 ঢাকা শরীয়ত�র ডা�ড�া ডা�ড�া নদীর বড় 

�ীজঘাট সংল� 
অভয়া�ম

২০১৪ ০.৪৫ �মরামত �যা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

ডা�ড�া নদী ০.১৬ ০.৩ মা�র, িশং, পাবদা, 

পা�াস, �ক,  �বায়াল, 
�খলসা, ফিল, বামাশ, 
টাটিকিন, আইড়, 
�লশা, মলা, �বেল
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

42 ঢাকা শরীয়ত�র �ভদরগ� উ�র তারা�িনয়া 

��শন বাজার সংল� 
অভয়া�ম

২০১৪ ০.৩৩ �মরামত �যা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

প�া নদী ০.৫ ০.৭৪ িশং, পাবদা, পা�াস, 

�ক,  �বায়াল, �খলসা, 
ফিল, বামাশ, 
টাটিকিন, িতত��ঁ, টাটিকিন, িতত��ঁ, 
আইড়, �লশা, মলা, 
�বেল

43 ঢাকা শরীয়ত�র �গাসাইরহা

ট

চর জালাল �র 

অভয়া�ম

২০১৪ ০.৭ �মরামত �যা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�মঘনা নদী ০.৩২ ০.৩৭ মা�র, চািপলা, িশং, 

পাবদা, পা�াস, �ক,  
�বায়াল, িতত��ঁ, 
আইড়, �লশা, মলা, 
�বেল

44 ঢাকা শরীয়ত�র নিড়য়া ডাইনগ�ও প�া নদীর 

মরা অংেশ অভয়া�ম

২০১৪ ০.৭৫ �মরামত �যা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

প�া নদী ০.১৯ ০.৩৫ মা�র, চািপলা, িশং, 

পাবদা, পা�াস, �ক,  
�বায়াল, �খলসা, ফিল, 
বামাশ, টাটিকিন, 
িতত��ঁ, আইড়, 
�লশা, মলা, �বেল

45 ঢাকা শরীয়ত�র জািজরা বড় �গাপাল�র 

আিড়য়াল খ� নদীেত 

অভয়া�ম

২০১৪ ০.৭৫ �মরামত �যা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

আিড়য়াল খ�  

নদী

০.১৭ ০.৩২ িচতল, পা�াস, �ক,  

আইড়, �টংরা, পাবদা, 

��ঁ, সর��ঁ,

46 ঢাকা নরিসংদী �বলাব ���� মরানদী ২০১১ ১.১২৫ কায �কর উপেজলা পিরষেদর 

এিডিপর মা�েম

আিড়য়াল খ� 

মরা নদী ও 
বড়েদায়া িবল

০.৩২৫ ০.৩৮৫ ০.৩৮৫
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 
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নং

�জলা উপেজলা

47 ঢাকা �ি�গ� �নগর প�া নদীর �কাল 

ভা��ল অভয়া�ম

2015-

16

100 �মরামতেযা� মৎ� অিধদ�র, 

বাংলােদশ

প�া নদী 0.312 0.323 কাজলী, �বেল, খস�া

48 ঢাকা টাংগাইল সদর গাড়াইলদহ অভয়া�ম 2007 0.61 �মরামত করা 

হেয়েছ

উপেজলা পিরষদ- 

এিডিপ

গাড়াইলদহ িবল 0.49 1.8 িশং, মা�র, �� , ফিল
হেয়েছ এিডিপ

49 ঢাকা টাংগাইল িমজ�া�র �কানাই বােজ জলা 

িবল অভয়া�ম

2015 1 �মরামতেযা� উপেজলা পিরষদ- 

এিডিপ

বংশাই নদী 9.2 16.5 িশং, মলা, �ডলা, টািক

50 ঢাকা টাংগাইল বাসাইল লা�লীয়া অভয়া�ম 2012 0.4 �মরামতেযা� উপেজলা পিরষদ- 

এিডিপ

লা�লীয়া খাল 0.7 1.75 িমিন, টািক, �শল,�ক

51 ঢাকা টাংগাইল কািলহািত চারান িবল 2003 0.24 �মরামতেযা� িস এন আর এস চারান িবল 0.52 0.86 িমিন, চািপলা, পাবদা

52 ঢাকা টাংগাইল কািলহািত বাড়েপাশা 2013 0.4 �মরামতেযা� িস এন আর এস বাড়েপাশা 0.45 0.98 িমিন, চািপলা, পাবদা

53 ঢাকা টাংগাইল কািলহািত �নিশ িবল 2015 0.4 �মরামতেযা� িস এন আর এস �নিশ িবল 0.9 1.08 িমিন, চািপলা, পাবদা

54 ঢাকা টাংগাইল কািলহািত �ি�য়া িবল 2015 0.4 �মরামতেযা� িস এন আর এস �ি�য়া িবল 0.68 1.2 িমিন, চািপলা, পাবদা

55 ঢাকা গাজী�র কািলয়াৈক

র

�ড়াডা�া ২০০৩-

০৪

০.২ �মরামতেযা� িসিবএফএম-২ �ড়াডা�া িবল ০.৫৫ ১.১ ---

56 ঢাকা গাজী�র কািলয়াৈক

র

চািকদাম িবল ২০০৩-

০৪

০.২ �মরামতেযা� িসিবএফএম-২ চািকদাম িবল ০.৫৩ ০.৭৮৫ ---

57 ঢাকা গাজী�র কািলয়াৈক �শলমারা ২০০৩- ০.১ �মরামতেযা� িসিবএফএম-২ �শলমারা িবল ০.৬৫ ১. ---57 ঢাকা গাজী�র কািলয়াৈক

র

�শলমারা ২০০৩-

০৪

০.১ �মরামতেযা� িসিবএফএম-২ �শলমারা িবল ০.৬৫ ১. ---

58 ঢাকা ঢাকা নবাবগ� ইছামিত অভয়া�ম 2018 20 কায �কর উপেজলা পিরষদ- 

এিডিপ

ইছামিত 

অভয়া�ম

0.75 0

59 ঢাকা �গাপাল� সদর �গালাবািড়য়া হেত ২০১৫- ০.৯৩ �মরামতেযা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় ধবিলয়া খাল, ০.২ ০.৫ �বায়াল, িচতল, রয়না

60 ঢাকা �গাপাল� �ি�পাড়া ব�াবাড়ী মৎ� 

অভয়া�ম

২০০৯ ৮. �মরামতেযা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�খাটজলমহাল ০.১৫৫ ০.১৯ িচত,আইড়, পাবদা, 

�দশী সর��, �চলা ও 
বাইম
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মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 
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61 ঢাকা �গাপাল� �ি�পাড়া বিণ �বাওড় �শলী 

মা�াসার সামেন 
অভয়া�ম

২০১৫ ০.২৭ �মরামতেযা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

বিণ �রবাওড় ০.২৩৭ ০.২৪৩ িচতল,আইড়,পাবদা ও 

�দশী সর��

62 ঢাকা �গাপাল� �কাটালীপা জা�য়া মৎ� 2010 ০.৭৫ �মরামতেযা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় ঘাঘর নদী ০.১৪ 0.24 রয়না,িচতল,�বায়াল,ফ62 ঢাকা �গাপাল� �কাটালীপা জা�য়া মৎ� 2010 ০.৭৫ �মরামতেযা� �হ�র ফিরদ�র �জলায় ঘাঘর নদী ০.১৪ 0.24 রয়না,িচতল,�বায়াল,ফ

63 ঢাকা �গাপাল� �কাটালীপা

পড়া

�গাপাল�র মৎ� 

অভয়া�ম

2010 ০.৭৫ �মরামতেযা� ০.১৪৫ 0.243

64 ঢাকা �গাপাল� �কাটালীপা

পড়া

পযসারহাট খাল( 

িসিকরবাজার অংশ) 
মৎ� অভয়া�ম

2011 ০.৭৫ �মরামতেযা� পয়সারহাট ০.১৭৫ 0.376

65 ঢাকা �গাপাল� �কাটালীপা

পড়া

�গাপাল�র ি�জ 

সংল� ঘাঘর নদীেত 
মৎ� অভয়া�ম

2013 ০.৬৬ �মরামতেযা� ঘাঘর নদী ০.১৫৫ 0.354

66 ঢাকা �গাপাল� �কাটালীপা

পড়া

�গাপাল�র �ইচেগট 

সংল� ঘাঘর নদীেত 
মৎ� অভয়া�ম

2014 ০.৩৩ �মরামতেযা� ০.১৩৮ 0.332

67 ঢাকা �গাপাল� �কাটালীপা

পড়া

ঘাঘরনদীেত জা�য়া 

মৎ� অভয়া�ম

2014 ০.৬৬ �মরামতেযা� ০.১৫৪ 0.351

68 ঢাকা �গাপাল� �ক�দ�র মহারাজ�রখােল 2011 ০.৫ কায �কর মহারাজ�র ০.১৬৩ ০.১৯68 ঢাকা �গাপাল� �ক�দ�র মহারাজ�রখােল 2011 ০.৫ কায �কর মহারাজ�র ০.১৬৩ ০.১৯

69 ঢাকা �গাপাল� �ক�দ�র মহারাজ�র খােলর 2006 ০.৫ কায �কর সমাজ মহারাজ�র ০.১৭২ ০.১৯৩

70 ঢাকা �গাপাল� কািশয়ানী ম�মিত বাওেড়র 

রাতইল পঃ অংেশ 
মৎ� অভয়া�ম

2014 ০.৫ কায �কর ম�মিতনদী ১.৬৩ ১.৬৫

Page 9



অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)
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নং

�জলা উপেজলা

71 ঢাকা �গাপাল� কািশয়ানী ম�মিত বাওেড়র 

৩৮নং রাতইল 
�া/িবসংল�  মৎ� 
অভয়া�ম

2016 ০.৬৫ কায �কর এিডিব ম�মিতনদী ১.৬৪ ১.৬৫

অভয়া�ম

72 চ��াম �নায়াখালী সদর  অ�িদয়া মৎ� 

অভয়া�ম �নায়াখালী 
খাল অ�িদয়া ি�েজর 
পি�ম অংশ

২০১৬ 2.00 কায �কর রাজ� �নায়াখালী খাল 0.50 ০.৯ �শল, টািক, �টংরা, 

�মিন, িশং, পাবদা, 
বাইম, চা�া, কই, 
�লসা

73 চ��াম �নায়াখালী �বগমগ� ওয়াপদা খাল মৎ� 

অভযা�ম,  আলী�র, 
�চৗ�হনী,

২০১৬ ৫ কায �কর রাজ� �নায়াখালী খাল 0.50 ১.১ �শল, টািক, �টংরা, 

�মিন, িশং, পাবদা, 
বাইম, চা�া, কই, 
�লসা

74 চ��াম �নায়াখালী �সানাই�ড়ী কািশ�র বাজার 

সংল�ণ

2017-

18

২ কায �কর রাজ� কািশ�র 

�াবন�িম

0.08 0.06 �ক, �মনী, �টংরা, 

টািক, �লসা

75 চ��াম �নায়াখালী �সনবাগ ব�গাজী খাল ২০১৮ ৩ কায �কর রাজ� �মাহা�দ�র 

খাল

১২ ২ �ক,িশং, মা�র, টািক, 

�টংরা

76 চ��াম �ফনী দাগন�ঞা ওমর�র-তালতলী ২০১৬ ২ �মরামতেযা� উপেজলা মৎ� দ�র, �ছাট �ফনী নদী ০ ১ পাবদা, �লশা �টংরা, 76 চ��াম �ফনী দাগন�ঞা ওমর�র-তালতলী 

মৎ� অভয়া�ম

২০১৬ ২ �মরামতেযা� উপেজলা মৎ� দ�র, 

দাগন�ঞা, �ফনী

�ছাট �ফনী নদী ০ ১ পাবদা, �লশা �টংরা, 

কািকলা, তারা বাইম, 
বাইলা, �মনী
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77 চ��াম �ফনী �ফনী সদর আ��র �দশীয় 

�জািতর  মৎ� 
অভয়া�ম

২০১৬ ১.৫০ �মরামতেযা� উপেজলা মৎ� দ�র, 

�ফনীসদর, �ফনী

বড় ছড়া খাল ০.২৫ ০.৭৫ পাবদা, �লশা �টংরা, 

কািকলা, তারা বাইম, 
বাইলা, �মনী,
বাতাশী

বত�মােন খােল �ানীয় এল িজ ই 

িডর আিথ �ক সহায়তায় আ��র 
পািন �ব�াপনা সিমিতর 
ত�াবধােন খােল সং�ার কাজ বাতাশী ত�াবধােন খােল সং�ার কাজ 
চলেছ। মৎ� অভয়া�ম 
�মরামেতর কাজ সমাধা করা হেব। 
 

78 চ��াম �ফনী �সানাগাজী কািলদাস পাহািলয়া 

মৎ� অভয়অ�ম

২০১৬ ১৫. �মরামতেযা� উপেজলা মৎ� দ�র, 

�সানাগাজী, �ফনী

কািলদাস 

পাহািলয়া খাল

০.২৬ ০.৫৮ �মিন, �লসা, আইড়, 

বাইম ইত�ািদ

২০১৭-১৮ আিথ �ক সােল 

�মরামেতর জ� �কান অথ � বরা� 
পাওয়া যায়িন ।

79 চ��াম �ফনী ছাগলনাইয়া ��রী নদী মস 

অভয়া�ম

২০১৬ ২. �মরামতেযা� �ফনী ��রী নদী ০.৩০ ০.৩২ �বায়াল, �শাল, বাইম, 

ফিল, �টংরা, �মিন, 
চা�া, �চলা, ��, 
বাইলা, খইলশা, �িচ, 
বাতািস, দারিকিন 
ইত�ািদ

�মরামত/ সং�ার করেত হেব। 

কায ��ম �ি�য়াধীন।

80 চ��াম ল�ী�র সদর কালীরচর অভয়া�ম 15-16 2 �মরামতেযা� রাজ� রহমতখালী খাল 0.3 0.35 পাবদা, �বায়াল, িচতল, 

�শাল, গজার, আইড়, 
�মনী, �দশী সর��, �মনী, �দশী সর��, 
ক�চিক ��িত

81 চ��াম ল�ী�র কমল নগর ��য়া নদী (অংশ) 15-16 0.8 �মরামতেযা� রাজ� ��য়া নদী 

(অংশ)

0.25 0.45 বাইম, �টংরা, পাবদা, 

�লশা, বাইলা, �মিন 
��িত
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

82 চ��াম ল�ী�র রায়�র মরা ডাকািতয়া 

নদী(অংশ)

15-16 1.15 �মরামতেযা� রাজ� মরা ডাকািতয়া 

নদী(অংশ)

0.235 0.269 পাবদা, �বায়াল, িচতল, 

�শাল, গজার, আইড়, 
�মনী, �দশী সর��, , 
বাতািস, বাইম, �লশা, বাতািস, বাইম, �লশা, 
পলই, িচংিড়, �টংরা  
��িত

83 চ��াম চ��াম রাউজান,

ফ�কছিড়,
হাটহাজারী

হালদা  নদী অভয়া�ম ২০০৬ ৫৪৭.৬১ কায �কর রাজ� হালদা নদী ০.৪৮ - িভত��, চািপলা, 

�বেল , পাবদা, িচংিড়, 
খিলশা

84 চ��াম �িম�া নাংগলেকা

ট

চাির�পা মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৬ ২ �মরামতেযা� �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

মরা ডাকািতয়া 

নদী(

১.৭৮ ২.২ পাবদা, �লসা, �মিন, 

�বায়াল, আইড়মাছ

85 চ��াম �িম�া নাংগলেকা

ট

�ব �বামপাড়া মছ� 

অভয়া�ম
২০১ ৭ ১. কায �কর মরা ডাকািতয়া নদী( মরা ডাকািতয়া 

নদী(

০.৬ ১. পাবদা, �লসা, �মিন, 

�বায়াল, আইড়মাছ

86 চ��াম �িম�া নাংগলেকা

ট

পরকরা মৎ� 

অবয়�াম

২০১৭ ১. �মরামতেযা� মরা ডাকািতয়া নদী( মরা ডাকািতয়া 

নদী(

০.৬ ১. পাবদা, �লসা, �মিন, 

�বায়াল, আইড়মাছ

87 চ��াম �িম�া �হামনা �নায়াবাদ জলমহাল ২০১৬ ১. কায �কর �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�নায়াবাদ 

জলমহাল 

১.৭ ১.৮ �লসা বাতািস, 

কািলবাউস, পাবদা , মৎ� উ�য়ন �ক� জলমহাল 
(ঘা��য়া 
ল�ঘাট হেত 
উজানচর 
�খয়াঘাট পয ��)

কািলবাউস, পাবদা , 
ফিল ,আইড়, িচতল

88 চ��াম �িম�া �মঘনা কইরা�র অভয়া�ম ২০১৭ ১. �মরামতেযা� �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�মঘনা নদীর 

শাখা

১.৩ ১.৪ িচতল ফিল, পাবদা 

ইত�ািদ
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

89 চ��াম �িম�া দাউদকাি� কইরা�র অভয়া�ম ২০১৭ ১. �মরামতেযা� �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�মঘনা 

ধনােগাদা নদীর 
শাখা নদী 
অভয়া�ম

১.৬ ১.০৬ অভয়া�ম �াপন কাল 

৪ মাস এখেনামাছ 
আহরণ করা হয়িন

90 চ��াম �িম�া িততাস �মাহন�র ২০১৬ ১. �মরামতেযা� �হ�র �িম�া �জলায় কাঠািলয়া ও ০.৩৭৬ ০.৯৯৩ আইড়, ফিল , বাইলা90 চ��াম �িম�া িততাস �মাহন�র 

অভয়া�ম(�মাহন �র 
ল� ঘাট হেতসাতানী 
পয ��)

২০১৬ ১. �মরামতেযা� �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

কাঠািলয়া ও 

�মঘনা নদী

০.৩৭৬ ০.৯৯৩ আইড়, ফিল , বাইলা

91 চ��াম �িম�া িততাস �মাহন�র 

অভয়া�ম(�মাহন �র 
ল� ঘাট হেত 
দিড়গাও সরকারী 
�াথিমক িব�ালয় 
পয ��)

২০১৭ ১. �মরামতেযা� �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

কাঠািলয়া ও 

�মঘনা নদী

০.৩৬ ০.৯৯৬ কািকলা ,রাণী মাছ

92 চ��াম �িম�া �চৗ��াম মরা ডাকািতয়া নদীর 

জাগ�র এলাকার 
জা�র লাশয়

২০১৮ ১. কায �কর �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

মরা ডাকািতয়া 

নদী

০.২ ০.২ মাছ আহরেনর সময় 

হয়িন

93 চ��াম �া�ণ সদর সীতানগর মৎ� ২০১৩ ২.০০ �মরামতেযা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ িততাস নদী �ক- 0.58 671.65 �টংরা, �মিন, আইর, 2017-18 আিথ �ক সােল �মরামত 93 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

সদর সীতানগর মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৩ ২.০০ �মরামতেযা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

�ব�াপনা কম ��িচ

িততাস নদী �ক-

ক িফসারী

0.58 671.65 �টংরা, �মিন, আইর, 

�বেল মাছ

2017-18 আিথ �ক সােল �মরামত 

করা হেয়েছ।

94 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

সদর ভা�ঘর �গাদারাঘাট 

হেত কা�ন�র 
বাজার হেয় ইটভাটা 
পয �� মৎ� অভয়া�ম

২০১০ ৭.৫০ �মরামতেযা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

�ব�াপনা কম ��িচ

িততাস �বিসন 

িততাস নদী ব�-
 ক িফসারী)

1.70 813.50 �টংরা, �মিন, আইর, 

�বেল মাছ
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

95 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

নবীনগর �গাসাই�র ল� ঘাট 

অভয়া�ম

২০১৫ ১.০০ �মরামতেযা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

�ব�াপনা কম ��িচ

িততাস নদী 

(�গাসাই�র হেত 
সীতারাম�র)

0.18 0.19 কািকলা, মলা, ছ�াং ও 

আইর মাছ

ঝড় ও �বল ��ােত �িত�� 

হেয়েছ।

96 চ��াম �া�ণ নবীনগর �ভরবনগর ২০১৬ ১.০০ �মরামতেযা� �হ�র �িম�া �জলায় িততাস নদী 0.19 0.20 কািকলা, মলা, ছ�াং ও চলিত অথ � বছের �মরামত করা 96 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

নবীনগর �ভরবনগর ২০১৬ ১.০০ �মরামতেযা� �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

িততাস নদী 

(িজ.িজ)

0.19 0.20 কািকলা, মলা, ছ�াং ও 

আইর মাছ

চলিত অথ � বছের �মরামত করা 

হেয়েছ

97 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

নািসরনগর বাকলংগন নদীেত 

অভয়া�ম

২০১৫ ১.০০ কায �কর হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

�ব�াপনা �ক�

িবল বাকলংগন 17.00 18.00 রাম �টংরা, �মিন, রািন 

ও বড় বাইম

98 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

নািসরনগর িততাস নদীেত 

অভয়া�ম

২০১৫ ১.০০ কায �কর হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

�ব�াপনা �ক�

িবল বােলংগা 86.00 90.00 কািল বাউস, ঘিনয়া, 

�মিন

99 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

নািসরনগর �কায়র�র অভয়া�ম ২০১৭ ১.০০ কায �কর �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

িততাস নদী 86.00 90.00 কািল বাউস, ঘিনয়া, 

�মিন

100 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

নািসরনগর �মঘনা নদীর ব�েক 

�গ �া�র শ�ান ঘাট 
অভয়া�ম

২০১৮ ১.০০ কায �কর �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�মঘনা নদী 225.0 235.00 রাম �টংরা, �মিন, রািন 

ও বড় বাইম

101 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

বা�ারাম�

র

চরিশব�র ২০১৭ ১.০০ কায �কর �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�মঘনা নদী 12.70 0.00 রািনমাছ, তারা বাইম, 

�ভটিক মাছ

102 চ��াম �া�ণ বা�ারাম� �পসদী, ফরদাবাদ ২০১৭ ১.০০ �মরামতেযা� �হ�র �িম�া �জলায় িততাস নদী 85.60 - তারাবাইম, �ভটিক মাছ102 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

বা�ারাম�

র

�পসদী, ফরদাবাদ ২০১৭ ১.০০ �মরামতেযা� �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

িততাস নদী 85.60 - তারাবাইম, �ভটিক মাছ

103 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

সরাই শাহবাজ�র িততাস 

নদী সংল� অভয়া�ম

২০১৬ ১.০০ কায �কর �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

িততাস নদী 0.37 0.70 পাবদা, �মিনমাছ, 

�র��

104 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

আ�গ� চরেসানারাম�র 

সংল� �মঘনা নদী 
অভয়া�ম

২০১৫ ১.০০ �মরামতেযা� �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�মঘনা নদী 1.75 2.50 ফিল, িচতল, �পায়া

Page 14



অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

105 চ��াম �া�ণ 

বািড়য়া

আ�গ� লাল�র �মঘনা নদী 

অভয়া�ম

২০১৫ ১.০০ �মরামতেযা� �হ�র �িম�া �জলায় 

মৎ� উ�য়ন �ক�

�মঘনা নদী 1.75 2.20 �জিল ��ঁ, ফিল, কািল 

পাবদা, গজার, �পায়া

106 চ��াম চ�দ�র সদর মরা ডাকািতয়া নদীর ২০১৬ ১.০ কায �কর মরা ডাকািতয়া ০.১৯৭ ০.২৫ গলদা িচংিড়, বাচা, 106 চ��াম চ�দ�র সদর মরা ডাকািতয়া নদীর 

গাছতলা হেত না��র 
�ইচ �গট পয �� 
অভয়া�ম

২০১৬ ১.০ কায �কর মরা ডাকািতয়া 

নদী (গাছতলা 
হেত না��র 
�ইচেগইট পয ��)

০.১৯৭ ০.২৫ গলদা িচংিড়, বাচা, 

আইড়।

107 চ��াম চ�দ�র সদর মরা ডাকািতয়া নদীর 

ই�লী �ফিরঘাট হেত 
না��র �ইচ �গইট 
পয ��

২০১৭ ১.০ কায �কর মরা ডাকািতয়া 

নদী (ইচলী 
�ফিরঘাট হেত 
না��র �ইচ 
�গইট পয ��)

০.১৯৭ ০.২৫ গলদা িচংিড়, বাচা, 

আইড়।

108 চ��াম চ�দ�র সদর �মঘনা বলািশয়া 

নদীর পি�ম 
তর�রচ�ীর আন� 

বাজার হেত 
মেনাহরখাদী পয ��

২০১৭ ১.০ কায �কর �মঘনা বলািশয়া 

নদীর পি�ম 
তর�রচ�ীর 

আন� বাজার 
হেত 
মেনাহরখাদী 

০.২ ০.২৫ গলদা িচংিড়, বাচা, 

আইড়।

মেনাহরখাদী 
পয ��

109 চ��াম চ�দ�র মতলব 

দি�ণ

ল�ী�র মরা নদী 

অংশ িবেশষ

২০১৬ ১.০ কায �কর ধনােগাদা নদী

(ল�ী�র অংশ)

০.২ ০.২৪ গলদা িচংিড়, বাচা, 

পাবদা, আইড়, সর��ঁ।
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

110 চ��াম চ�দ�র মতলব 

দি�ণ

ধনােগাদা নদীর 

কািজর বাজার 
অভয়া�ম

২০১৬ ১.০ কায �কর ধনােগাদা নদী

(কািজরবাজার 
অংশ)

০.২ ০.২৪ গলদা িচংিড়, বাচা, 

পাবদা, আইড়, সর��ঁ।

111 চ��াম চ�দ�র হাজীগ� �মা�ােখার অভয়া�ম ২০১৬ ১.০ কায �কর �মা�ােখার ০.২ ০.৩ পাবদা, �মিন।111 চ��াম চ�দ�র হাজীগ� �মা�ােখার অভয়া�ম ২০১৬ ১.০ কায �কর �মা�ােখার 

অভয়া�ম

০.২ ০.৩ পাবদা, �মিন।

112 চ��াম চ�দ�র ক চ য়ু া �গাগরার িবল 

অভয়া�ম

২০১৭ ১.০ কায �কর �গাগরার িবল 

অভয়া�ম
(২০ নং সাচার 
ইউিপ, ১ নং 
খাস 
খিতয়ান��)

১ ০.৫ তারা বাইন, �গা�ম, 

দাড়িকনা।

113 চ��াম চ�দ�র শাহর াি� মরা ডাকািতয়া নদী

অভয়া�ম

২০১৭ ১.০ কায �কর মরা ডাকািতয়া 

নদী (িস��য়া 
ি�জ হেত 
�িচপাড়া পয ��)

০.১২ ০.১৩ �টংরা, সর��ঁ, পাবদা।

114 চ��াম চ�দ�র ফিরদগ� মরা ডাকািতয়া নদী

অভয়া�ম

২০১৭ ১.০ কায �কর মরা ডাকািতয়া

 নদী ( �ব�য়া 

০.১২ ০.৫ �গা�ম, বাটা, �মালা, 

�ঢলা।অভয়া�ম  নদী ( �ব�য়া 
খােলর �খ হেত 
উপেজলার 
ডাকবাংলা ঘাট

�ঢলা।

৬২৩.৬
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

115 রাজশাহী রাজশাহী ��য়া সাধন�র বাজার 

সংল� বারনই নদী 
অভয়া�ম

২০১৫ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীবীকা 

বারনই নদী, 

�গ�ড়াগািছ, 
পীরগাছা, 
সড়�িতয়া, 

০.৩৩ ০.৩৫ িশং, মা�র, �ক, �িচ, 

বাইম, �টংরা, টািক, 
�শাল, কালবাউস, 
�বায়াল, ফািল, িচতল, িবেমাচন ও জীবীকা 

িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

সড়�িতয়া, 
কামারখালী িবল

�বায়াল, ফািল, িচতল, 
গাংমা�র

116 রাজশাহী রাজশাহী ��য়া স��া নদী মৎ� 

অভয়া�ম (�জেল 
প�ী)

২০১৫ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীবীকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

স��া নদী, 

ন�ন�র, 
��য়া, রাজশাহী

০.২২ ০.২২ িশং, মা�র, �ক, �িচ, 

বাইম, �টংরা, টািক, 
�শাল, কালবাউস, 
�বায়াল, ফািল, িচতল, 
গাংমা�র

117 রাজশাহী রাজশাহী ��য়া উ���র অভয়া�ম ২০০৮ ০.৫০ �মরামতেযা� ইউিনয়ন পিরষদ ক��ক 

পিরচািলত

পমপাড়া ০.২৩ ০.৩৩ িশং, মা�র, �ক, �িচ, 

বাইম, �টংরা, টািক, 
�শাল, কালবাউস, 
�বায়াল, ফািল, িচতল, 
গাংমা�র

118 রাজশাহী রাজশাহী �গাদাগাড়ী িপিরজ�র প�ানদী 

অভয়া�ম

২০১৬ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীবীকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

িপিরজ�র 

প�ানদীর দা�স

০.৫০ ২.৮০  বাইম, �টংরা, টািক, 

�শাল, কালবাউস, 
�বায়াল, ফািল, িচতল
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

119 রাজশাহী রাজশাহী পবা বারনই নদী অভয়া�ম ২০১৩ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীবীকা 

চাপদহ ০.২১ ০.২৫ �শাল,গজাড়,কালবাউস,

�বায়াল, িচতল

িবেমাচন ও জীবীকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

120 রাজশাহী রাজশাহী বাঘা বড়াল নদীর মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৪ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীবীকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

বড়াল নদী ০.১৫ ০.২৬ পাবদা,�লশা,বউ মাছ, 

গজাড়, িচতল

121 রাজশাহী রাজশাহী বাগমারা লাউবািড়য়া মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৩ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীবীকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

ফিকরনী নদী ০.১১ ০.২৩ পাবদা,�লশা,বউ মাছ, 

গজাড়, িচতল

�ক�

122 রাজশাহী রাজশাহী চারঘাট বড়াল নদীর চাননগর 

দহ

২০১২ ২.০০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 

জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীবীকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

বড়াল নদীর 

চাননগর দহ

০.১৯ ১.১৫ পাবদা,�লশা,বউ মাছ, 

গজাড়, িচতল
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

123 রাজশাহী রাজশাহী তােনার িবল�মারী িবেল 

�ািপত �ায়ী 
অভয়া�ম

২০০৮ ২.০০ �মরামতেযা� অভ�া�রীন জলাশেয় 

মৎ� আবা�ল ও 
����ার �ক�

িবল�মারী িবল ০.১৩ ০.২৪  বাইম, �টংরা, টািক, 

�শাল, কালবাউস, 
�বায়াল, ফািল, িচতল

124 রাজশাহী চ�পাইনবাবগ চাপাইনবাব মহান�া নদীর িপয়ার ২০১১- ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব মহান�া নদী ০.২৫ ০.৩২ �মনী, সর��, �টংরা, *র�নােব�েনর জ� পয �া� 124 রাজশাহী চ�পাইনবাবগ

�

চাপাইনবাব

গ� সদর

মহান�া নদীর িপয়ার 

িব�ােসর ঘােটর িনেচ 
নােমারাজরাম�র 
মসিজদ সংল� 
অভয়া�ম

২০১১-

১২

০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেণর দাির�� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

মহান�া নদী ০.২৫ ০.৩২ �মনী, সর��, �টংরা, 

পাবদা, �লশা, ফিল, 
িচতল

*র�নােব�েনর জ� পয �া� 

পিরমান অথ � বরা�।               
*পাহারাদার িনেয়াগ করেত হেব।
*জনসেচতনতা সভা।            
*�িশ�েনর �ব�া করেত হেব।

125 রাজশাহী চ�পাইনবাবগ

�

চাপাইনবাব

গ� সদর

মহান�া নদীেত 

িকিজিব -৯ 
�া�িলয়ন সংল� 
অভয়া�ম

২০১৩-

১৪

০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেণর দাির�� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

মহান�া নদী ০.২৫ ০.৩২ �মনী, সর��, �টংরা, 

পাবদা, �লশা, ফিল, 
িচতল

126 রাজশাহী চ�পাইনবাবগ

�

নােচাল ফেত�র �াম 

�গার�ান সংল� 

২০১৫ ১.০০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 

মহান�া নদী ০.০০ ০.০০ বড়বাইন,�চিল,িরটা

মহান�া নদী জনগেণর দাির�� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

127 রাজশাহী চ�পাইনবাবগ

�

নােচাল িবল দা�স জলাশয় ২০১৫ ১.০০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেণর দাির�� 
িবেমাচন ও জীিবকা 

মহান�া নদী ০.০০ ১.০০ বড়বাইন,�চিল,িরটা

িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

128 রাজশাহী চ�পাইনবাবগ

�

�গাম�া�র মহান�া নদীেত 

�চৗডালা �ীজ সংল� 
ঘাট

২০১১-

১২

০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেণর দাির�� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

মহান�া নদী ০.৩০ ০.৩৫ �টংরা, পাবদা, সর��, 

িরটা, বাঘাআইড়।

129 রাজশাহী চ�পাইনবাবগ

�

�গাম�া�র মহান�া নদীেত 

�গৗরী�র ওয়াপদা ঘাট

২০১৩-

১৪

০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেণর দাির�� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

মহান�া নদী ০.৩৫ ০.৪০ �টংরা, পাবদা, সর��, 

িরটা, বাঘাআইড়।

�ক�

130 রাজশাহী চ�পাইনবাবগ

�

�গাম�া�র চ�ইল িবল ২০১৪-

১৫

০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 

জনগেণর দাির�� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�তকরন 
�ক�

চ�ইল িবল ০.৬৫ ০.৭০ �টংরা, পাবদা, সর��, 

িরটা, বাঘাআইড়।
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

131 রাজশাহী চ�পাইনবাবগ

�

�গাম�া�র মহান�া নদীেত 

কাওয়াভাসা ঘাট

২০১৬-

১৭

০.৫০ �মরামতেযা� মৎ� অিধদ�র মহান�া নদী ০.৩০ ০.৩৫ �টংরা, পাবদা, সর��, 

িরটা, বাঘাআইড়।

132 রাজশাহী নােটার নােটার চরেতবািরয়া মৎ� ২০০৯- ১.০০ �মরামতেযা� চলনিবল মৎ� উ�য়ন ন��জা নদী ০.১৩ ০.১৯ পাবদা, খিলশা,বাইলা, 132 রাজশাহী নােটার নােটার 

সদর

চরেতবািরয়া মৎ� 

অভয়া�ম

২০০৯-

১০

১.০০ �মরামতেযা� চলনিবল মৎ� উ�য়ন 

�ক�

ন��জা নদী ০.১৩ ০.১৯ পাবদা, খিলশা,বাইলা, 

�মিন, �দিশ��ঁ

133 রাজশাহী নােটার িসংড়া �ড়নদী িসংড়াদহ 

মৎ� অভয়�ম

2002 ১.০০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ �ক�

আ�াই নদী ০.১৮ ০.২১ �মিন, 

গজার,আইড়,�টংড়া, 
�বায়াল

134 রাজশাহী নােটার িসংড়া �ড়নদী �ছাটদহ 

মৎ� অভয়�ম

2006 ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ �ক�

আ�াই নদী ০.১৫ ০.২১

135 রাজশাহী নােটার িসংড়া �শালা�ড়া িবল মৎ� 

অভয়�ম

2015 ০.৬৭ কায �কর মৎ� অিধদ�র, িসংড়া, 

নােটার

চলনিবল ০.১৮ ০.২২ �মিন, গজার

136 রাজশাহী নােটার িসংড়া �ভেলায়ার িবল মৎ� 

অভয়�ম

2009 ১.০০ �মরামতেযা� চলনিবল মৎ� উ�য়ন 

�ক�

চলনিবল ০.১৭ ০.২২

137 রাজশাহী নােটার বড়াই�াম পাংিগয়ার িদঘী-১ 

অভয়া�ম

2009 ০.৫০ �মরামতেযা� চলনিবল মৎ� উ�য়ন 

�ক�

পাংিগয়ার িদঘী ০.৫৬ ০.৭৩ �দশী �র��ঁ, �ইঁয়া, 

কািকলা

138 রাজশাহী নােটার বড়াই�াম পাংিগয়ার িদঘী-২ 2009 ০.৫০ �মরামতেযা� চলনিবল মৎ� উ�য়ন পাংিগয়ার িদঘী ০.৫৬ ০.৭৩138 রাজশাহী নােটার বড়াই�াম পাংিগয়ার িদঘী-২ 

অভয়া�ম

2009 ০.৫০ �মরামতেযা� চলনিবল মৎ� উ�য়ন 

�ক�

পাংিগয়ার িদঘী ০.৫৬ ০.৭৩

139 রাজশাহী নােটার বড়াই�াম �কখলা িবল-১ 

অভয়া�ম

2009 ০.৫০ �মরামতেযা� চলনিবল মৎ� উ�য়ন 

�ক�

�কখলা িবল ০.৬২ ১.১১ �ভদা, �দশী �র��ঁ, 

�ইঁয়া, কািকলা

140 রাজশাহী নােটার বড়াই�াম �কখলা িবল-২ 

অভয়া�ম

2009 ০.৫০ �মরামতেযা� চলনিবল মৎ� উ�য়ন 

�ক�

�কখলা িবল ০.৬২ ১.১১

141 রাজশাহী নােটার বড়াই�াম �জানাইল মরাবড়াল 

নদী-২ অংশ

2009 ০.৫০ �মরামতেযা� চলনিবল মৎ� উ�য়ন 

�ক�

�জানাইল নদী ০.১৬ ০.২০ �দশী �র��ঁ
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

142 রাজশাহী নােটার বড়াই�াম �জানাইল মরাবড়াল 

নদী-১ অংশ

2010 ০.৫০ �মরামতেযা� চলনিবল মৎ� উ�য়ন 

�ক�

�জানাইল নদী ০.১৬ ০.২০

143 রাজশাহী নােটার বড়াই�াম ছািতয়ানগাছা 

মরাবড়াল নদী 

2011 ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ �ক�

মরাবড়াল নদী ০.১৬ ০.১৯
মরাবড়াল নদী 
অভয়া�ম

প�াৎপদ �ক�

144 রাজশাহী নােটার বড়াই�াম ডাংগা �াির�িশ 

অভয়া�ম

2012 ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ �ক�

�জানাইল নদী ০.১৬ ০.১৯

145 রাজশাহী নােটার বাগািতপাড়া মািড়য়াদহ 2018 ০.৫০ কায �কর উপেজলা পিরষেদর 

অথ �ায়েন

বড়াল নদী ০.১৭ ২০১৭-১৮ অথ �বছের �ািপত

146 রাজশাহী নােটার নলডা�া কািলগ� অভয়া�ম 2007 ১.০০ কায �কর অভ��রীন�� জলাশেয় 

আবাস�ল �ন��ার 
�ক�

বারনই নদী ০.১৮ ০.২৮ আইড়,�বায়াল,পাবদা, 

ফিল,িচতল,�দিশ 
�ির��ঁ,পাতািস, 
�টংড়া,�ভদা, 
�বেল,বাইম,রাইকর, 
খয়রা,রািন 
মাছ,গাংমা�র, 
কািলবাউস

147 রাজশাহী নােটার নলডা�া না�রঘাট মৎ� 

অভয়া�ম

2008 ০.৫০ কায �কর অভ��রীন�� জলাশেয় 

আবাস�ল �ন��ার 
�ক�

বারনই নদী ০.১৮ ০.২৮

148 রাজশাহী নােটার নলডা�া �ামনগর অভয়া�ম 2008 ১.০০ কায �কর অভ��রীন�� জলাশেয় 

আবাস�ল �ন��ার 
�ক�

বারনই নদী ০.১৮ ০.২৮
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

149 রাজশাহী নােটার নলডা�া বা�ালখলসী(ইয়ার�র

) অভয়া�ম

2011 ০.৫০ কায �কর অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ �ক�

বারনই নদী ০.১৮ ০.২৮

150 রাজশাহী নােটার নলডা�া হাটিবলা অভয়া�ম 2010 ০.৫০ কায �কর চলনিবল মৎ� উ�য়ন 

�ক�

মরা আ�াই নদী ০.১৯ ০.২৮
�ক�

151 রাজশাহী নােটার নলডা�া হালিতিবল �াংিক 

অভয়া�ম

2012 ১.০০ কায �কর অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ �ক�

হালিত িবল ০.৫৬ ০.৯৩

152 রাজশাহী নওগ� সাপাহার িবল মািহল মৎ� 

অভয়া�ম (১ম)

2002 ১.০০ কায �কর ছড়া িবল �ক� জবই িবল ০.১২ ০.৮৭ অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল �ায় িব�� 
�জািতর মে� 
পাবদা,�চলা, 
খয়রা,বাতািস,বাইম 
ইত�ািদ �জািতর 
�নরািবভ �াব ঘেটেছ।

গত ব�ায় কায �কর এবং 

�মরামতেযা� উভয় ��নীর 
অভয়া�েমর কাঠা এবং এলাকা 
িচি�তকরেন

153 রাজশাহী নওগ� সাপাহার িবল �মরইল মৎ� 

অভয়া�ম(১ম)

2002 ১.০০ কায �কর ছড়া িবল �ক� জবই িবল ০.১৫ ০.৯২

154 রাজশাহী নওগ� রাণীনগর র� শাহ মৎ� 

অভয়া�ম

২০১২ ০.৫৫ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

�ছাট য�না নদী ০.৫২ ১.৫৭ �ব�ত ব�শ/��ঁস�হ �ভেস 

যাওয়ায় অনিতিবলে� কাঠা অভয়া�ম �ক� যাওয়ায় অনিতিবলে� কাঠা 
�িত�াপন এবং এলাকা 
িচি�তকরণ করা িবেশষ �েয়াজন।

155 রাজশাহী নওগ� রাণীনগর িবল �চৗর মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৪ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

িবল মন�র ০.৬১ ১.৮৫

156 রাজশাহী নওগ� ধামইরহাট আ�াই নদীেত মৎ� 

অভয়া�ম(িশ�লতলী)

২০১৪ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

আ�াই নদী ০.২১ ০.২৫
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

157 রাজশাহী নওগ� ধামইরহাট আ�াই নদীেত মৎ� 

অভয়া�ম(�ডরীতলা)

২০১৪ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

আ�াই নদী ০.২২ ০.২৩

158 রাজশাহী নওগ� ধামইরহাট আ�াই নদীেত মৎ� 

অভয়া�ম(রস�র 

২০১৪ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

আ�াই নদী ০.২০ ০.২৪ অিধকাংশ অভয়া�েম সাইনেবাড � 

নাই,অিবলে� ন�নভােব �ায়ী অভয়া�ম(রস�র 
বাজারীতলা)

�ক� নাই,অিবলে� ন�নভােব �ায়ী 
সাইনেবাড � �াপন �েয়াজন ।

159 রাজশাহী নওগ� মা�া উথরাইল িবেল মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৪ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

িবল উথরাইল ০.৪০ ০.৯৩

160 রাজশাহী নওগ� মহােদব�র আ�াই নদীেত মৎ� 

অভয়া�ম(��বন)

২০১২ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

আ�াই নদী ০.২০ ০.৮৭

161 রাজশাহী নওগ� মহােদব�র আ�াই নদীেত মৎ� 

অভয়া�ম(বটতলী)

২০১৪ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

আ�াই নদী ০.২২ ০.৫৪

162 রাজশাহী নওগ� বদলগাছী  ছাওয়াল কালী দহ 

মৎ� অভয়া�ম

২০১৪ ১.২৫ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

�ছাট য�না নদী ০.২০ ০.৬০ অভয়া�ম র�নােব�েণর জ� 

গ�ত কিম�র সদ�সহ 
�ফলেভাগী দেলর সদ�েদর 
সেচতনতার জ� �দশীয় মােছর 
�জনন ও অভয়া�েমর ��� 
িবষয়ক �িশ�ণ �েয়াজন।িবষয়ক �িশ�ণ �েয়াজন।

163 রাজশাহী নওগ� বদলগাছী  ই�াক�র  মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৪ ১.১০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

�ছাট য�না নদী ০.২০ ০.৭০

164 রাজশাহী নওগ� নওগ� সদর  ই��রী  মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৪ ১.০০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

 য�নী ফেত�র ০.৫৮ ০.৬৯

165 রাজশাহী নওগ� নওগ� সদর িশবারেঘানা  মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৪ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

 য�নী ফেত�র ০.৫৭ ০.৬৮
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

166 রাজশাহী নওগ� আ�াই কািকলাবান মৎ� 

অভয়া�ম

২০১১ ১.০০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

চলন িবল ০.১৬ ০.২০

167 রাজশাহী নওগ� আ�াই আহসানগ� 

ি�েমাহনী মৎ� 

২০১৩ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

চলন িবল ০.১৫ ০.২৩
ি�েমাহনী মৎ� 
অভয়া�ম

�ক�

168 রাজশাহী নওগ� আ�াই �দরানা মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৪ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক...............

�ক�

চলন িবল ০.১৪ ০.২১

169 রাজশাহী পাবনা পাবনা সদর সা��া�র  �কাল 

মৎ� অভয়া�ম

2010-

11

১.০০ �মরামতেযা� �: পা: ম: উ: �ক� সা��া�র  �কাল ০.১৫ ১.৩৪ িচতল , ফিল, পাবদা, 

�টংরা, মলা ইত�ািদ

170 রাজশাহী পাবনা ঈ�রদী িচতল ও �দশীয় 

�জািতর  মৎ� 
অভয়া�ম

২০১৭-

১৮

১.০০ কাযকর �ি�গত উে�াগ 

(উপেজলা দ�ের 
সহেযািগতায়()

প�া নদী ০.৫০ ০.০০ ন�ন

171 রাজশাহী পাবনা ফিরদ�র িচকনাই নদী মৎ� 

অভয়া�ম

2012-

13

০.৫০ �মরামতেযা� �: পা: ম: উ: �ক� িচকনাই নদী ০.৫৬ ০.৭৮ নদাই, বাইম, বাছা, 

আইড়, �ক, িশং, 
ইত�ািদ

172 রাজশাহী পাবনা ফিরদ�র কানেসানা মৎ� 

অভয়া�ম

2013- ০.২০ �মরামতেযা� WBRP �ক� কানেসানা 

জলা�িম

০.৮৫ ১.২০ আইড় , ফিল, পাবদা, 

�ই, �বায়াল ইত�ািদঅভয়া�ম জলা�িম �ই, �বায়াল ইত�ািদ

173 রাজশাহী পাবনা ফিরদ�র �গাহালা নদী মৎ� 

অভয়া�ম

2009-

10

০.৫০ �মরামতেযা� �: পা: ম: উ: �ক� �গাহালা নদী ০.৬৪ ০.৭৩ বাইম, বাছা, আইড়, 

চািপলা , বাতািশ 
ইত�ািদ

174 রাজশাহী পাবনা ফিরদ�র মাইটকরাদহ মৎ� 

অভয়া�ম

2011-

12

০.৫০ �মরামতেযা� ম�া �ক� �মানী নদী ০.৫১ ০.৬১ ঘাউরা, বাছা, আইড়, 

চািপলা , বাতািশ 
ইত�ািদ
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

175 রাজশাহী পাবনা আটঘিরয়া িবল চতরা মৎ� 

অভয়া�ম

2009 ১.২৫ �মরামতেযা� �� জলাশেয় মৎ� 

আবাস�ল �নর�ৃার 
�ক�প

িবল চতরা ০.২৭ ১.০৯ নইনা,কািকলা, গজার, 

আইড়, চািপলা ইত�ািদ

176 রাজশাহী পাবনা �জানগর ��রিনয়া �ায়ী 2011- ১.০০ �মরামতেযা� গাজনা িবল �ক� বাদাই জলকর ০.৩৫ ০.৮৫ িচতল , ফিল, পাবদা, 176 রাজশাহী পাবনা �জানগর ��রিনয়া �ায়ী 

মৎ� অভয়া�ম

2011-

12

১.০০ �মরামতেযা� গাজনা িবল �ক� বাদাই জলকর ০.৩৫ ০.৮৫ িচতল , ফিল, পাবদা, 

�টংরা, মলা ইত�ািদ

177 রাজশাহী পাবনা �জানগর বাদাই মৎ� 

অভয়া�ম

2012-

13

০.৪০ �মরামতেযা� WBRP �ক� বাদাই জলকর ০.৪৫ ০.৭৮ িচতল , ফিল, পাবদা, 

িশং, মা�ড় ইত�ািদ

178 রাজশাহী পাবনা �জানগর বাদাইহাট �ায়ী 

মৎ� অভয়া�ম

2012-

13

১.০০ কায �কর গাজনা িবল �ক� িবলগ� হ�ী ০.৪০ ০.৭৮ িচতল , ফিল, পাবদা, 

�টংরা, মলা ইত�ািদ

179 রাজশাহী পাবনা �জানগর িবলগ� হ�ী�ায়ী 

মৎ� অভয়া�ম

2012-

13

১.০০ �মরামতেযা� গাজনা িবল �ক� িবলগ� হ�ী ০.৫১ ০.৮৯ িচতল , ফিল, পাবদা, 

�লশা, �মিন ইত�ািদ

180 রাজশাহী পাবনা �জানগর বধ �নখালী অভয়া�ম 2013-

14

১.০০ �মরামতেযা� WBRP �ক� বধ �নখালী িবল ০.৪৯ ০.৮০ িচতল , ফিল, পাবদা, 

িশং, মা�ড় ইত�ািদ

181 রাজশাহী পাবনা �জানগর সিহবাজ �ায়ী মৎ� 

অভয়া�ম

2012-

13

১.০০ �মরামতেযা� গাজনা িবল �ক� চকপা�া জলকর ০.৫০ ০.৭৫ নইনা,কািকলা, গজার, 

আইড়, চািপলা ইত�ািদ

182 রাজশাহী পাবনা �জানগর ম��র জলকর �ায়ী 2012- ১.০০ �মরামতেযা� গাজনা িবল �ক� ম��র জলকর ০.৪৮ ০.৬২ িচতল , ফিল, পাবদা, 182 রাজশাহী পাবনা �জানগর ম��র জলকর �ায়ী 

মৎ� অভয়া�ম

2012-

13

১.০০ �মরামতেযা� গাজনা িবল �ক� ম��র জলকর ০.৪৮ ০.৬২ িচতল , ফিল, পাবদা, 

�লশা, �মিন ইত�ািদ

183 রাজশাহী পাবনা চাটেমাহর িবল ��িলয়া মৎ� 

অভয়া�ম

2013- ১.৫০ কায �কর WBRP �ক� িবল ��িলয়া ০.৩৯ ০.৯১ িচতল, ফিল,কই, িশং 

ইত�ািদ

184 রাজশাহী পাবনা চাটেমাহর ড�াংগার িবল মৎ� 

অভায়া�ম

2012- ১.০০ কায �কর �: পা: ম: উ: �ক� ড�াংগার িবল ০.৩৪ ০.৭১ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর��, নয়না ইত�ািদ
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

185 রাজশাহী পাবনা �বড়া চাকলা কােগ�রী 

জলা�িম মৎ� 
অভয়া�ম

2011-

12

০.৪০ কায �কর WBRP �ক� কােগ�রী নদী ০.২৫ ০.৩৫ নইনা,কািকলা, গজার, 

আইড়, চািপলা ইত�ািদ

186 রাজশাহী পাবনা �বড়া য�না কােগ�রী 2011- ০.৪০ কায �কর WBRP �ক� য�না কােগ�রী ০.২৫ ০.৩৫ িচতল , ফিল, পাবদা, 186 রাজশাহী পাবনা �বড়া য�না কােগ�রী 

জলা�িম মৎ� 
অভয়া�ম

2011-

12

০.৪০ কায �কর WBRP �ক� য�না কােগ�রী 

নদী

০.২৫ ০.৩৫ িচতল , ফিল, পাবদা, 

িশং, মা�ড় ইত�ািদ

187 রাজশাহী পাবনা �বড়া ধলাই িবল মৎ� 

অভয়া�ম

2011- ০.৪০ কায �কর WBRP �ক� ধলাই িবল ২.৬৩ ৭.৫০ িচতল , ফিল, পাবদা, 

�টংরা, মলা ইত�ািদ

188 রাজশাহী পাবনা �বড়া নাি�য়ারা িবল মৎ� 

অভয়া�ম

2011- ০.২০ কায �কর WBRP �ক� নাি�য়ারা িবল ৪.৯৩ ৫.৭৫ িচতল , ফিল, পাবদা, 

িশং, মা�ড় ইত�ািদ

189 রাজশাহী পাবনা �বড়া চাকলা মৎ� 

অভয়া�ম

2011- ০.৪০ �মরামতেযা� WBRP �ক� কােগ�রী নদী ০.৫২ ০.৮৩ িচতল , ফিল, পাবদা, 

�টংরা, মলা ইত�ািদ

190 রাজশাহী পাবনা �বড়া �কতলা মৎ� 

অভয়া�ম

2011- ০.৪০ �মরামতেযা� WBRP �ক� কােগ�রী নদী ০.৪৭ ০.৬৫ িচতল , ফিল, পাবদা, 

�টংরা, মলা ইত�ািদ

191 রাজশাহী পাবনা �বড়া বাদাই মৎ� 

অভয়া�ম

2011- ০.৪০ �মরামতেযা� WBRP �ক� বাদাই নদী ০.৪৯ ০.৮৯ িচতল , ফিল, পাবদা, 

�টংরা, মলা ইত�ািদ

192 রাজশাহী পাবনা �বড়া মা�মিদয়া িবল 2010- ১.০০ �মরামতেযা� ম�া �ক� মা�মিদয়া িবল ০.৫৯ ০.৭৩ িচতল , ফিল, পাবদা, 192 রাজশাহী পাবনা �বড়া মা�মিদয়া িবল 

মৎ� অভয়া�ম

2010-

11

১.০০ �মরামতেযা� ম�া �ক� মা�মিদয়া িবল ০.৫৯ ০.৭৩ িচতল , ফিল, পাবদা, 

�টংরা, মলা ইত�ািদ

193 রাজশাহী পাবনা �বড়া মাছখািল ডলিফন 

মৎ� অভয়া�ম

2011- ৪.০৫ �মরামতেযা� WBRP �ক� য�না নদী ০.০৮ ০.১৩ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ

194 রাজশাহী পাবনা ভাং�ড়া িশংগাড়ী মৎ� 

অভয়া�ম

2011-

12

১.০০ �মরামতেযা� �: পা: ম: উ: �ক� ��ল িবল 

জলকর

০.৩৮ ০.৫৭ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ

195 রাজশাহী পাবনা ভাং�ড়া জগাতলা মৎ� 

অভয়া�ম

2010-

11

০.৫০ �মরামতেযা� �: পা: ম: উ: �ক� বড়াল নদী ০.২৮ ০.৪২ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ
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অভয়া�েম
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�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 
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সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.
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অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

196 রাজশাহী পাবনা ভাং�ড়া ইছামিত �প নদী 

মৎ� অভয়া�ম

2007-

08

০.৫০ �মরামতেযা� চলন িবল মৎ� উ�য়ণ 

�ক�

ইছামিত �প 

নদী

০.২৭ ০.৪২ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ

197 রাজশাহী পাবনা ভাং�ড়া পা�ল জলকর  মৎ� 

অভয়া�ম-1

2006-

07

০.৩৫ �মরামতেযা� চলন িবল মৎ� উ�য়ণ 

�ক�

পা�ল জলকর ০.২৫ ০.৩৬ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদঅভয়া�ম-1 07 �ক� সর�� ইত�ািদ

198 রাজশাহী পাবনা ভাং�ড়া পা�ল জলকর  মৎ� 

অভয়া�ম-2

2007-

08

০.৫০ �মরামতেযা� চলন িবল মৎ� উ�য়ণ 

�ক�

পা�ল জলকর ০.২৭ ০.৪১ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ

199 রাজশাহী পাবনা ভাং�ড়া ইছামিতর �প মৎ� 

অভয়া�ম-2

2013- ০.৪৪ �মরামতেযা� WBRP �ক� ইছামিতর �প 

নদী

০.১৯ ০.৩৩ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ

200 রাজশাহী পাবনা ভাং�ড়া ��ল িবল অভয়া�ম 2014- ০.৪০ �মরামতেযা� WBRP �ক� িবল ��ল ০.৭৩ ০.৮৫ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ

201 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া গাংভা�া িবল মৎ� 

অভয়া�ম (উ�র)

2012- ০.৪০ কায �কর ম�া �ক� গাংভা�া িবল ০.০৭ ০.১২ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ

202 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া  �সল�া জলা�িম 

মৎ� অভয়া�ম

2012- ২.০০ �মরামতেযা� WBRP �ক�  �সল�া জলকর ০.০৫ ০.১২ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ

203 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া ���িরয়া মৎ� 

অভয়া�ম

2011- ০.০৪ �মরামতেযা� WBRP �ক�  কােগ�রী নদী ০.৫১ ০.৬৫ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ

204 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া গাংভা�া মৎ� 2011- ০.৪০ �মরামতেযা� WBRP �ক� গাংভা�া িবল ০.৬৩ ১.২৫ িচতল , ফিল, পাবদা, 204 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া গাংভা�া মৎ� 

অভয়া�ম

2011- ০.৪০ �মরামতেযা� WBRP �ক� গাংভা�া িবল ০.৬৩ ১.২৫ িচতল , ফিল, পাবদা, 

িশং, মা�ড় ইত�ািদ

205 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া  িসল�া মৎ� 

অভয়া�ম

2011- ৪.০৫ �মরামতেযা� WBRP �ক� বড়াল নদী ০.৪৪ ০.৫৬ ডলিফন, �ইচা আইড়, 

�দশী সর�� ইত�ািদ

206 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া  নাকেডমরা মৎ� 

অভয়া�ম

2011- ৪.৮৬ �মরামতেযা� WBRP �ক� বড়াল নদী ০.৪৪ ০.৭৫ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

207 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া আিড়য়াডাংিগ  নদী 

মৎ� অভয়া�ম

2013- ০.৫৪ �মরামতেযা� WBRP �ক� আিড়য়াডাংিগ  

নদী

০.১৭ ০.২৬ িচতল , ফিল, পাবদা, 

িশং, মা�ড় ইত�ািদ

208 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া ইছামিত নদী �ীজ 

সংল� মৎ� 

2012- ০.৪০ �মরামতেযা� �: পা: ম: উ: �ক� ইছামিত নদী ০.২৬ ০.৩৬ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদসংল� মৎ� 
অভয়া�ম

সর�� ইত�ািদ

209 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া গাংভা�া িবল মৎ� 

অভয়া�ম (উ�র)

2012- ০.৪০ �মরামতেযা� ম�া �ক� গাংভা�া িবল ০.০৭ ০.১৩ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ

210 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া গাংভা�া িবল মৎ� 

অভয়া�ম (দি�ণ)

2011- ০.৪০ �মরামতেযা� WBRP �ক� গাংভা�া িবল ০.৬৩ ১.৪১ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ

211 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া ��দহ অভয়া�ম 2014- ০.৪০ �মরামতেযা� WBRP �ক� ��দহ িবল ০.৮০ ১.২৫ িচতল , ফিল, পাবদা, 

িশং, মা�ড় ইত�ািদ

212 রাজশাহী পাবনা স�িথয়া �পনাইস�া অভয়া�ম 2014- ০.৮৭ �মরামতেযা� WBRP �ক� �পনাইস�া নদী ০.২০ ০.৩৫ �বায়াল, আইড়, �দশী 

সর�� ইত�ািদ

213 রাজশাহী িসরাজগ� সদর ইছামিত মরা নদী 

অভয়া�ম

২০১০-

২০১১

১.০০ �মরামতেযা� �হ�র পাবনা মৎ� 

উ�য়ন �ক�

ইছামিত মরা 

নদী

০.১৩ ০.৩৫ কািলবাউস, 

�লশা,বাতািশ, িচতল

214 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ সয়দাবাদ �কাল 

অভয়া�ম

২০১০-

২০১১

১.০০ �মরামতেযা� �হ�র পাবনা মৎ� 

উ�য়ন �ক�

সয়দাবাদ �কাল ০.১৬ ০.৪৯ ন�ই,রাজ�� ফিল

অভয়া�ম ২০১১ উ�য়ন �ক�

215 রাজশাহী িসরাজগ� রায়গ� ইছামিত নদী মৎ� 

অবভয়া�ম( পা�াসী 
অংশ)

২০১৫-

২০১৬

০.৫০ কাযকর অথ �ৈনিতক ভােব 

প�ৎপদ এলাকায় 
জনগেনর দাির� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�ত করন 
�ক�

ইছামিত ১.০০ ১.৩০ �ভদা, �গারিকযা অভয়া�ম �মরামত বাবদ ২ বছর 

পর পর বরা� �দওয়া �েয়াজন
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

216 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ �লেজাড় নদীর 

�ইয়াগাতী অংশ

২০১৫-

২০১৬

০.৫০ কাযকর �লেজাড় নদী ১.০০ ১.৪০ �ভদা, �গারিকযা অভয়া�ম �মরামত বাবদ ২ বছর 

পর পর বরা� �দওয়া �েয়াজন

217 রাজশাহী িসরাজগ� উ�াপাড়া সদাই দমদমা 2008 ১.০০ �মরামত �যা� অভ��রীন �� সদাই দমদমা ০.৭৫ ১.১৫ মাছ- ফিল, িচতল, 2017-18 অথ �বছের �মরামত 217 রাজশাহী িসরাজগ� উ�াপাড়া সদাই দমদমা 

রাঘববাড়ীয়া 
�ত�িলয়া মিরচা রাখ

2008 ১.০০ �মরামত �যা� অভ��রীন �� 

জলাশেয় মােছর 
আবাস�ল �না��ার 
�ক�

সদাই দমদমা 

রাঘববাড়ীয়া 
�ত�িলয়া মিরচা 
রাখ

০.৭৫ ১.১৫ মাছ- ফিল, িচতল, 

�শল।

2017-18 অথ �বছের �মরামত 

করা হেয়েছ

218 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ কািলকাদহ (িচলা 

িবলদহ)

2008 ১.০০ �মরামত �যা� চলন িবল মৎ� উ�য়ন 

�ক�

কািলকাদহ 

(িচলা িবলদহ)

০.৭১ ০.৮৩  পাবদা, বাইম -

219 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ ঘা�না �ীজ সংল� 2010 ১.০০ �মরামত �যা� ঐ করেতায়া নদী ০.১৭ ০.২৫ মাছ- ফিল, িচতল, 

�শল।

2017-18 অথ �বছের �মরামত 

করা হেয়েছ

220 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ কািলগ� �খয়াঘাট 2010 ১.০০ �মরামত �যা� ঐ �লেজাড় নদী ০.৩০ ০.৩৮ মাছ- ফিল, িচতল, 

�শল, ��ম, �দশী 
�র��।

-

221 রাজশাহী িসরাজগ� কািজ�র পি�ম �কিশয়া �ীজ 

সংল� অভয়া�ম

২০১২-

২০১৩

০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীিবকা 

ইছামিত নদী ০.১০ ০.৩৫ ন�াই, চািপলা, গজার, 

বাইম, মলা, �ঢলা, 
কািকলা, �চলা

�মরামত করার জ� ২০১৭-২০১৮ 

সােল ০.৩০ ল� টাকা বরা� 
পাওয়া �গেছ।

িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�তকরণ 
�ক�

222 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ �ব � মাজনাবাড়ী জলা 

অভয়া�ম

২০১২-

২০১৩

০.৫০ �মরামতেযা� য�না নদী ০.১১ ০.৩২ ন�াই, চািপলা, গজার, 

বাইম, মলা, �ঢলা, 
কািকলা, �চলা
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

223 রাজশাহী িসরাজগ� কামারখ� বলরাম�র 2012 ০.৫০ �মরামতেযা� �রাসাগের মৎ� চাষ 

�ব�াপনা �ক�

�রাসাগর মরা 

নদী

০.২৭ ০.৫৫ সর��ঁ, কািলবাউশ, 

বাটা, গজার, বাইম,

অভয়া�ম �ব�াপনা স�েক� 

সেচতনতা সভা, �িশ�ণ, �ির 
�রােধ পাহাড়াদার িনেয়াগ, 
কায �করী কিম� গঠন �েয়াজন।কায �করী কিম� গঠন �েয়াজন।

224 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ �চৗবািড় 2013 ০.৫০ �মরামতেযা� ঐ �রাসাগর মরা 

নদী

০.২৬ ০.৫০

225 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ ব�শবািড়য়া 2012 ০.৫০ �মরামতেযা� ঐ �রাসাগর মরা 

নদী

০.২৫ ০.৪৮

226 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ কািজ�রা 2013 ০.৫০ �মরামতেযা� ঐ �রাসাগর মরা 

নদী

০.২৮ ০.৫২

227 রাজশাহী িসরাজগ� শাহজাদ�র �াণনাথ�র জলা 

অভয়া�ম

 ২০১৪-

১৫

০.৫  �মরামতেযা�  অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকায় 
জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�তকরণ 
�ক� 

 করেতায়া নদী ০.৭৮৫   ০.৯৫ আইর, �জা, �শাইল, 

গজার, টািক, বাইম, 
�গাচই, �মিন, সর��, 
কািলবাউস

*িবরল �জািতর মােছর �পানা 

ম�দ।

228 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ কাদইবাদলা জলা  ২০১৪- ০.৫  �মরামতেযা�  ঐ   ০.৭৭০  ০.৯২228 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ কাদইবাদলা জলা 

অভয়া�ম

 ২০১৪-

১৫

০.৫  �মরামতেযা�  ঐ   ০.৭৭০  ০.৯২

229 রাজশাহী িসরাজগ� �বল�িচ �পনাই স��া িবল-১ 2011 ১.০০ �মরামতেযা� �হ�র পাবনা �ক� �পনাই স��া 

িবল-১

০.২২ ০.৭৪  িচতল, �শাল, গজার, 

ফিল, আইর, ন�াই, 

অ�া��ািন – িচল, 
পানৈকর, মাছরা�া
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

230 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ �পনাই স��া িবল-২ 2012 ০.৫  �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকায় 
জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীিবকা 

�পনাই স��া 

িবল-২

০.২২ ০.৭৩ িচতল, কািলবাউশ, 

�শাল, গজার, টািক, 
�বায়াল, আইর, ন�াই

িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�তকরণ 
�ক� 

231 রাজশাহী িসরাজগ� �চৗহালী মেহশ�র িবল 

অভয়�াম

2013 ০.৫  �মরামত �যা� অথ �ৈনিতক ভােব 

প�ৎপদ এলাকায় 
জনগেনর দাির� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�ত করন 
�ক�

য�না নদী ০.৪০ ০.৭০ বাঘাইর,রািনমাছ,পাংগা

স,বাইম,কাজলী,কািলবা
উস  অ�া�

232 রাজশাহী িসরাজগ� ঐ চ�দ�র �বসরকারী 

�াথিমক িব�ালয় 
সংল� য�নার মরা 
নদী  অভয়�াম

2012 ০.৫  �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক ভােব 

প�ৎপদ এলাকায় 
জনগেনর দাির� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�ত করন 
�ক�

য�না নদী ০.৫০ ০.৭৫ বাঘাইর,রািনমাছ,পাংগা

স,বাইম,কাজলী,�টংরা,
বউমাছ অ�া�

�ক�

233 রাজশাহী ব�ড়া সািরয়াকা

ি�

 িহ�কাি� মৎ� 

অভয়া�ম, 

িহ�কাি�, 
সািরয়াকাি� সদর

2017 ১.০০ �মরামতেযা� রাজ� খাত বা�ালী নদী ০.১০ ০.১৩ রানী বউ, �লশা, �ভদা, 

চািপলা, বাচা

Page 32



অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

234 রাজশাহী ব�ড়া সািরয়াকা

ি�

রামচ��র মৎ� 

অভয়া�ম, 
 রামচ��র, �লবাড়ী

1996 ১.০০ �মরামতেযা� চ�থ � মৎ� �ক� বা�ালী নদী ০.০৮ ০.১৩

235 রাজশাহী ব�ড়া সািরয়াকা

ি�

পাইকপাড়া মৎ�  

অভয়া�ম, 
পাইকপাড়া, 

2017 ০.৫০ �মরামতেযা� রাজ� খাত বা�ালী নদী ০.০৫ ০.০৭ অভয়া�ম �ব�াপনাঃ বা�ালী 

নদী মৎ� �ব�াপনা ক�াণ 
সিমিতর �ব�াপনায় ও উপেজলা 

236 রাজশাহী জয়�রহাট আে�ল�র িবহার�র �শানঘাট 

দহ

২০১৬-

১১৭

১.০০ কায �কর রাজ� খােতর অথ �ায়েন �লসী গ�া নদী ০.১৭ ০.২০ আইর, পাতািস ও বাইম অভয়া�েম বত�মােন অ�ািয়ভােব 

কাঠা আেছ যা অ��ল । নদীর 

237 �লনা �লনা ��িরয়া বািনয়াখালী 

�শানঘাট অভয়া�ম

২০১৪ ১.০০ কায �কর তেব 

�মরামত 
�েয়াজন

রাজ� ভ�া মরা নদী ০.২৫ ০.৩৫৫

238 �লনা �লনা ��িরয়া খিন �য়া মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৫ ১.০০ কায �কর তেব 

�মরামত 
�েয়াজন

রাজ� িশংেগ মরা নদী ০.২৬ ০.৩২৫

239 �লনা �লনা ��িরয়া িমজ�া�র মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৬ ১.০০ কায �কর তেব 

�মরামত 
�েয়াজন

অথ �ৈনিতকভােব 

প�াদপদ এলাকার 
জনগেণর দাির� 

িমজ�া�র মরা 

নদী

০.২৭ ০.৩৪৫

�েয়াজন জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িন �বাহ �ক�

240 �লনা �লনা ��িরয়া িকিচিমিচ মরা নদী 

মৎ� অভয়া�ম

২০১৫ ০.৫০ কায �কর তেব 

�মরামত 
�েয়াজন

ঐ িকিচিমিচ মরা 

নদী

০.২১ ০.২৯
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

241 �লনা �লনা ��িরয়া মা�য়ার খাল মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৫ ০.৫০ কায �কর তেব 

�মরামত 
�েয়াজন

ঐ মা�য়ার খাল ০.২৩ ০.৩২৫

242 �লনা �লনা িদঘিলয়া ��গাতী খা�িরয়া ২০১৭ ০.৫০ �মরামত �যা� উপেজলা পিরষেদর ��গাতী ০.১ ০.১২242 �লনা �লনা িদঘিলয়া ��গাতী খা�িরয়া 

খাল অভয়া�ম

২০১৭ ০.৫০ �মরামত �যা� উপেজলা পিরষেদর 

অথায়েন

��গাতী 

খা�িরয়া খাল

০.১ ০.১২

243 �লনা �লনা �তরখাদা মিতয়া আবনালী 

অভয়া�ম

২০০৮ ০.২১ �মরামত �যা� ঐ মিতয়া আবনালী ০.২৫ ১.

244 �লনা বােগরহাট ফিকরহাট কািলগংগা নদী ২০০২ ১.০০ �মরামত �যা� ৪থ মৎ� �ক� কািলগংগা নদী ০.০৪ ০.১৩৫

245 �লনা বােগরহাট �মা�াহাট ম�মিত বাওড় ২০০৭ ১.০০ কায �কর তেব 

�মরামত 
�েয়াজন

মৎ� আবাস�ল �ক� ম�মিত নদী ০.০৫ ০.১৪২

246 �লনা বােগরহাট �মােড়লগ� �ঘােপর খাল ১৯৯৫ ১.০০ কায �কর তেব 

�মরামত 
�েয়াজন

৪থ মৎ� �ক� �ঘােপর খাল ০.৪২ ০.২১২

247 �লনা বােগরহাট রামপাল ��মারী খাল ২০১৮ ১.০০ ন�ন রাজ� ��মারী খাল ০.৪৪

248 �লনা বােগরহাট শরণেকালা রােয়�া খাল ২০০৬ ২.০০ �মরামত �যা� মৎ� আবাস�ল �ক� রােয়�া খাল ০.০৪ ০.২২২

249 �লনা সাত�ীরা আশা�িন ব�য়া নদী মৎ� ২০১৫ ০.৫০ সচল অথ �ৈনিতকভােব ব�য়া নদী ০.৩ ০.৮  249 �লনা সাত�ীরা আশা�িন ব�য়া নদী মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৫ ০.৫০ সচল অথ �ৈনিতকভােব 

প�াদপদ এলাকার 
জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীিবকা 
িন �বাহ �ক�

ব�য়া নদী ০.৩ ০.৮  

250 �লনা যেশার সদর �কভড়া �বাে◌ড় 

অভয়া�ম

২০১৬-

১৭

১.০০ �মরামতেযা� �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

�কভড়া �বাাড় ১.২ ১.২
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

251 �লনা যেশার অভয়নগর �ড়াখালী �বাাড় 

অভয়া�ম

ঐ ১.০০ �মরামতেযা� �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

�ড়াখালী �বাাড় ০.০৩৫ ০.১০৩

252 �লনা যেশার সদর হািমদ�র বাওড় ২০১৭-

১৮

১.০০ কাযকর �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

হািমদ�র বাওড় ১. ০.৯৫
১৮ মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

253 �লনা যেশার �ভরব নদী (�িন 

অংশ)

২০১৭-

১৮

১.০০ কাযকর �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

�ভরব নদী (�িন 

অংশ)

০.৬ ০.৪৫

254 �লনা যেশার অভয়নগর �ড়াখালী বাওড় 

অভয়া�ম

২০১৬-

১৭

১.০০ �মরামতেযা� �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

উ�ল�র �বাাড় ০.০২৯ ০.০৮৭

255 �লনা যেশার িবল বািলয়াডা�া ২০১৭-

১৮

১.০০ কাযকর �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

িবল 

বািলয়াডা�া

০.১৭

256 �লনা যেশার মিনরাম�র �খদাপাড়া �বাাড় 

অভয়া�ম

২০১৬-

১৭

১.০০ �মরামত �যা� �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

�খদাপাড়া �বাাড় ১.৭ ২.৩২

257 �লনা যেশার �কশব�র আ�য়া খাল ২০১৭-

১৮

১.০০ কাযকর �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

আ�য়ার খাল ০. ০.

258 �লনা যেশার শাশ �া ক�াদহ অভয়া�ম ২০১৭ ১.০০ �মরামত �যা� �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

ক�াদহ বাওড়. ০.০৮ ১.৫৪

259 �লনা যেশার শাশ �া মিহষা�ড়া ২০১৮ ১.০০ কাযকর �হ�র যেশার �জলা মিহষা�ড়া ১.৯৬ ২.২259 �লনা যেশার শাশ �া মিহষা�ড়া ২০১৮ ১.০০ কাযকর �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

মিহষা�ড়া 

বাওড়

১.৯৬ ২.২

260 �লনা যেশার শাশ �া রাজগ� ২০১৮ ১.০০ কাযকর �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

রাজগ� বাওড় ১.৮৫ ২.৩

261 �লনা যেশার �চৗগাছা কেপাতা� নদ 

অভয়া�ম

২০১৮ ১.০০ কাযকর �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

কেপাতা� নদ ০. ০.

262 �লনা যেশার বাঘারপাড়া িচ�া নদী-২ অভয়া�ম ২০১৭ ১.০০ কাযকর �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

িচ�া নদী ০.১২৫ ০.৩২
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(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

263 �লনা যেশার বাঘারপাড়া মািনকদাহ বাওড় 

অভয়া�ম

২০১৮ ১.০০ কাযকর �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

মািনকদাহ বাওড় ০.৭৩ ০.

264 �লনা যেশার বাঘারপাড়া হা��া বাওড় মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৮ ১.০০ কাযকর �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

হা��া ��ম�র 

বাওড়

০.৮৫ ০.
অভয়া�ম মৎ� চাষ উ�য়ন �ক� বাওড়

265 �লনা নড়াইল সদর �ধা�া হেত রতডাংগা 

মৎ� অভয়া�ম

২০১৬-

১৭

১.০০ কাযকর �হ�র যেশার �জলা 

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক�

িচ�া নদী ০.২৫ ০.৫৩

266 �লনা �য়াডাংগা সদর িচ�া মরা নদী 

(�লবািড় অংশ)

২০১৮ ০.৮১ কাযকর উপেজলা �শাসন িচ�ামরা নদী ০.৬৪ ০.৬৪

267 �লনা �য়াডাংগা জীবননগর �বণী�র �বাাড় 

অভয়া�ম

২০১৫-

১৬

০.৫০ কাযকর বাওড় সংি�� 

�ফলেভাগীেদর অথ �ায়েন

�বণী�র বাওড় ২.৭৬ ২.৭৬

268 �লনা �য়াডাংগা দা�ড়�দা রায়সা িবেলর 

অভয়া�ম

২০০৪ ১.৬০ কায �কর তেব 

�মরামত 
�েয়াজন

মৎ� চাষ উ�য়ন �ক� 

(ইফাদ)

রায়সা িবল ০.৩৩১ ১.৬

269 �লনা �য়াডাংগা আলমডা�া মাথাভা�া নদীর 

অভয়া�ম

২০১৭-

১৮

.৫০ কাযকর রাজ� মাথাভা�া নদী ০.৬৪ ০.৬৪

270 �লনা মা�রা শািলখা �িকনগর গংগারঘাট ২০১১- ০.৫ কায �কর রাজ� ফটকী নদী ০.৩৬২ ০.৪১৬ সব�েলা অভয়া�ম 270 �লনা মা�রা শািলখা �িকনগর গংগারঘাট 

মৎ� অভয়া�ম

২০১১-

২০১২

০.৫ কায �কর রাজ� ফটকী নদী 

(�িকনগর অংশ)

০.৩৬২ ০.৪১৬ সব�েলা অভয়া�ম 

২০১৬-২০১৭ আিথ �ক 
সােল �মরামত করা 
হেয়েছ

271 �লনা মা�রা সদর আেলাকিদয়া 

�লতলা ঘাট মৎ� 
অভয়া�ম

২০১৫-

২০১৬

০.৫ কায �কর রাজ� নবগ�া নদী 

(আেলাকিদয়া 
অংশ)

০.৩৫৮ ০.৪৯৪
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�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

272 �লনা মা�রা ��র �মার নদী �ীজ 

সংল� অভয়া�ম

২০১৪-

২০১৫

০.৮ কায �কর রাজ� �মার নদী ০.২১৫ ০.৩৫

273 �লনা িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর

নবগ�া নদীর 

জামতলার �দাহা

২০১৪-

১৫

০.৫ �মরামতেযা� ম� �ক� নবগ� নদী ০.১১৯ ১.৫ �মরামতকরা �েয়াজন
সদর জামতলার �দাহা ১৫

274 �লনা িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর

সােহব বা�ী �দাহা ২০১৪-

১৫

০.৫ �মরামতেযা� ম�া �ক� নবগ�া নদী ০.১৩৭ ১.৫ �মরামতকরা �েয়াজন

275 �লনা িঝনাইদহ �শল�পা কালী নদী গ�লনগর ২০১৪-

১৫

০.৫ �মরামতেযা� ম�া �ক� কালী নদী ০.০০৭ ০.৮ �মরামতকরা �েয়াজন

276 �লনা িঝনাইদহ �শল�পা হািবব�র �মার নদী ২০১৪-

১৫

০.৫ �মরামতেযা� ম�া �ক� �মার নদী ০.০০৫ ০.৫ �মরামতকরা �েয়াজন

277 �লনা িঝনাইদহ �শল�পা নািগবাট ঘাট �মার 

নদী

২০১৪-

১৫

০.৫ �মরামতেযা� ম�া �ক� �মার নদী ০.০০৯ ০.৬ �মরামতকরা �েয়াজন

278 �লনা িঝনাইদহ �শল�পা রয়ড়া ঠা�র বাড়ীর 

ঘাট

২০১৪-

১৫

০.৫ �মরামতেযা� ম�া �ক� �মার নদী ০.০০৮ ০.৪৫ �মরামতকরা �েয়াজন

279 �লনা িঝনাইদহ মেহশ�র কেপাতা� নদ ২০১৬-

১৭

১. �মরামতেযা� �হ�র যেশার মৎ� 

�ক�

কেপাতা� নদ ০.১৫ ০.২ �মরামতকরা �েয়াজন

280 �লনা িঝনাইদহ হিরনা�� নারায়নকা- ২০১৬- ১. �মরামতেযা� �হ�র যেশার মৎ� নারায়নকাি�- ২. ২.১৩ চ��িদেক ব�শ িদেয় 280 �লনা িঝনাইদহ হিরনা�� নারায়নকা- 

কােয়দপাড়া

২০১৬-

১৭

১. �মরামতেযা� �হ�র যেশার মৎ� 

�ক�

নারায়নকাি�- 

কােয়দপাড়াবাও
ড়

২. ২.১৩ চ��িদেক ব�শ িদেয় 

িঘের রাখা জ�রী

281 �লনা িঝনাইদহ �কাটচাদ�

র

ব�হর বাওড় 

অভয়া�ম

২০১৬-

১৭

১. �মরামতেযা� �হ�র যেশার মৎ� 

�ক�

ব�হর বাওড় ০.১৫ ০.২

282 �লনা �ি�য়া �মারখালী কািলগ�া বাদলবাসা 

বাওড়

২০১৪-

১৫

০.৫ কাযকর �হ�র যেশার মৎ� 

�ক�

কািলগ�া 

বাদলবাসা বাওড়

০.৫ ০.৯
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�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
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(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
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�জলা উপেজলা

283 �লনা �ি�য়া �মারখালী কািলমরা নদী 

(স�ওতা অংশ) 
জলাশয়

২০১৪-

১৫

০.৫ কাযকর �হ�র যেশার মৎ� 

�ক�

কািলমরা নদী 

(স�ওতা অংশ) 
জলাশয়

০.৫ ০.৯

284 �লনা �ি�য়া �ভড়ামারা চ�না নদী ২০১৪ ১ কাযকর �হ�র যেশার মৎ� চ�না নদী ১.২ ২284 �লনা �ি�য়া �ভড়ামারা চ�না নদী ২০১৪ ১ কাযকর �হ�র যেশার মৎ� 

�ক�

চ�না নদী ১.২ ২

285 �লনা �ি�য়া �ভড়ামারা িহসনা নদী ২০১৪ ১ কাযকর �হ�র যেশার মৎ� 

�ক�

িহসনা নদী ১.৪ ২.৩

286 �লনা �ি�য়া �খাকসা �ছাটেগাপ�াম ও 

আমলাবািড় �কাল

২০১৪-

১৫

১ কাযকর �হ�র যেশার মৎ� 

�ক�

আমলাবািড় 

�কাল

০.৬ ২.৫

287 �লনা �ি�য়া �খাকসা িশ�িলয়া জলকর ঐ ১ কাযকর �হ�র যেশার মৎ� 

�ক�

িশ�িলয়া জলকর ০.৭৫ ২.৮

288 �লনা �মেহর�র সদর চ�দিবল মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৫ ০.৫২ �মরামতেযা� ইউিনয়ন পিরষেদর 

তহিবেল

চ�দিবল ১.৫ ২.৭৫

289 �লনা �মেহর�র �িজবনগর রিশক�র �খয়াঘাট 

অভয়া�ম

২০১৫ ১.৭৭ কাযকর উপেজলা পিরষেদর 

তহিবল

�ভরব নদী ০.৬ ১.৩

290 �লনা �মেহর�র গাংনী চরেগায়াল�াম মরা 

নদী

২০১৫ ২ �মরামতেযা� উপেজলা পিরষেদর 

তহিবল

চরেগায়াল�াম 

মরা নদী

০.৪৫ ০.৯৭

নদী তহিবল মরা নদী

291 বিরশাল বিরশাল বােকরগ� সােহবগ� �খয়াঘাট 

সংল� তলাতলা নদী

২০১৭ ১.০০ �মরামতেযা� মৎ� অিধদ�র �লাতলা নদী ০.১০ ০.৫০ �বায়াল, আইর, বাইলা, 

�পামা ইত�ািদ

বরাে�র ��তার কারেণ ব�শ িদেয় 

অ�ায়ীভােব িনম �ান করা হেয়েছ। 
এজ� �মরামতেযা�

292 বিরশাল প�য়াখালী গলািচপা �বায়ািলয়া খাস খাল ২০১৬ ১০০ �মরামতেযা� রাজ� খােতর মা�েম আ�ন�খা নদী 

সংি�� �ইজ

১.০০ ০.১০ �ক, িশং, মা�র, ফিল, 

খিলসা ও �ভদা
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

293 িসেলট �মৗলভীবাজা

র

সদর �িশয়ারা নদীর  

১৮নং খ�, মৎ� 
অভয়া�ম, �াম/ 
�মৗজা- ম��খ, 

২০০৭ ৫. কায �কর অভ��রীণ �� জলাশেয় 

মৎ� আবা�ল 
�ন��ার �ক�, মৎ� 
অিধদ�র,মৎ� ভবন, 

�িশয়ারা নদীর 

১৮নং খ�, 
মৎ� অভয়া�ম

০.১৭ ০.২৮ আইর, �মিন, পাবদা। উ�য়ন �ক� হেত �ািপত

�মৗজা- ম��খ, 
ইউিনয়ন- ম��খ।

অিধদ�র,মৎ� ভবন, 
ঢাকা

294 িসেলট �মৗলভীবাজা

র

�লাউড়া কাংিল িবল 

অভয়া�ম, ভােটরা, 
�লাউড়া

২০১৪ ২.০২ কায �কর হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা �ক�, 
মৎ� অিধদ�র, মৎ� 
ভবন, ঢাকা।

হাকা�িক হাওর ০.৬৫ ১.৪ পাবদা, রানী, �ভদা, 

ফিল, �গালসা, ঘাগট

উ�য়ন �ক� হেত �ািপত

295 িসেলট �মৗলভীবাজা

র

�ড়ী �ড়ী নদী লামাবাজার 

ডহর, �াম: কািমনী 
গ� বাজার, উ�র 
ভবানী �র �মৗজা: 
জাি�রাই, ইউিপ: 
জায়ফর নগর

2012 1.05 কায �কর হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�পনা 
�ক�,মৎ� অিধদ�র, 
মৎ� ভবন, ঢাকা

�ড়ী নদী 0.65 0.815 �বৗ, খর�া, কািকয়া, 

�টা

উ�য়ন �ক� হেত �ািপত

296 িসেলট �মৗলভীবাজা

র

হিবগ� 

সদর

�বির িবল, 

�দৗলত�র, �পা: 
রতন�র, উপেজলা-

হিবগ� সদর, হিবগ�

2011 ১. �মরামতেযা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা কম ��িচ

�বির িবল 13.54 16.57 পাবদা, আইড়, �বৗরানী, 

বাইম, �মিন, �বায়াল, 
কালবাউশ, তারা 

বাইম, �চলা, চািপলা 
ইত�ািদ।

উ�ক� হেত �ািপত য়ন �।
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

297 িসেলট হিবগ� বািনয়াচং �নায়াবাদ মৎ� 

অভয়া�ম, �াম-
�নায়াবাদ, বািনয়াচং, 

হিবগ�

২০১১ ১. কা��কর হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা কম ��িচ

িবল িফরানী 

�কািশত 
�নায়াবােদর গাঙ 

জলমহাল

০.৫ ০.৭১ পাবদা, রাণী, িমিন, 

আইড়, �টংরা, �লশা

হিবগ� জলমহাল

298 িসেলট �নামগ� সদর 80/3 �রমা নদী 

অভয়া�ম

2002 2.5 কা��কর 4থ � মৎ� �ক� কাংলার হাওড় 0.3 0.73 রাণী, িরটা, �মিন ও 

�বছা

299 িসেলট �নামগ� সদর 80/4 �রমা নদী 

অভয়া�ম

2014 2.5 কা��কর হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা কম ��িচ

করচার হাওড় 0.4 0.48 রাণী, িরটা, �মিন, 

বা�স ও �বছা

300 িসেলট �নামগ� সদর সােপর দাড়া 

অভয়া�ম

2011 2.5 �মরামত �যা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা কম ��িচ

সােপর দাড়া নদী 1.11 1.25 রাণী, িরটা ও �বছা

301 িসেলট �নামগ� সদর রাম নগেরর নীম 2010 2.5 �মরামত �যা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা কম ��িচ

�টংগার খাল 0.37 0.48 রাণী, িরটা ও �বছা

302 িসেলট �নামগ� সদর �রৗয়া গজািরয়া 

িছিলয়া অভয়া�ম

2012 3 �মরামত �যা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা কম ��িচ

�রৗয়া গজািরয়া 

জলমহাল

0.99 1.1 রাণী, িরটা ও �বছা

303 িসেলট �নামগ� সদর নবীনগর মৎ� 

অভয়া�ম

2014 2.5 �মরামত �যা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা কম ��িচ

পটাং নদী 0.38 0.45 রাণী, িরটা ও �বছা

304 িসেলট �নামগ� জগ�াথ�র নল�ড় নদী 2য় খ� 2011 0.5 কা��কর অথ �ৈনিতক প�াৎপদ নল�র নদী 0.4 1.1 রাণী, বাটা, �ভদা, �ক, নীিতমালা �তরী কের �ায়ী করা 304 িসেলট �নামগ� জগ�াথ�র নল�ড় নদী 2য় খ� 2011 0.5 কা��কর অথ �ৈনিতক প�াৎপদ 

�ক�

নল�র নদী 0.4 1.1 রাণী, বাটা, �ভদা, �ক, 

�লসা ও পাবদা

নীিতমালা �তরী কের �ায়ী করা 

জ�রী

305 িসেলট �নামগ� জগ�াথ�র কা�ানদী 2011 0.5 �মরামত �যা� অথ �ৈনিতক প�াৎপদ 

�ক�

কা�া নদী 0.35 1 রাণী, বাটা, �ভদা, �ক, 

�লসা ও পাবদা

�মরামত করা জ�রী

306 িসেলট �নামগ� �দায়ারাবা

জার

79/2 �রমা নদী 

অভয়া�ম

2000 8 �মরামত �যা� রাজ�

( পির�াধীন নীিতমালা)

�রমা নদী 0.2 0.57 িচতল, আইড়, কাজলী 

ও বাচা
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

307 িসেলট �নামগ� �দায়ারাবা

জার

�তিলবাড়ীর খাল 2013 1 �মরামত �যা� হাওড় �ক� মরা �রমা/ 

�গািপ নগেরর 

0.5 1.7 �বায়াল, পাবদা ও 

বাতাসী

308 িসেলট �নামগ� �দায়ারাবা

জার

মরা �রমা অভয়া�ম 2000 1 �মরামত �যা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা কম ��িচ

মরা�রমা   ও  

পা�ার খাল

0.42 1.2 িচতল, আইড়, কাজলী 

ও বাচাজার ও �ব�াপনা কম ��িচ পা�ার খাল ও বাচা

309 িসেলট �নামগ� �দায়ারাবা

জার

পা�ার খাল অভয়া�ম 2013 1 �মরামত �যা� হাওড় �ক� পা�ার খল 0.5 1.5 িচতল, আইড়, কাজলী 

ও বাচা

310 িসেলট �নামগ� দঃ 

�নামগ�

ছয়হারা ি�জ সংল� 

মহািসং নদী 
অভয়া�ম

2013 1.24 সং�ার�ত হাওড় �ক� মহািসং নদী 0.38 0.54 �মিন ও  চািপলা

311 িসেলট �নামগ� দঃ 

�নামগ�

ডাবর অভয়া�ম 2014 1 সং�ার�ত হাওড় �ক� মহািসংনদী 0.24 0.43 নািপত ও �ক

312 িসেলট �নামগ� দঃ 

�নামগ�

মা�রা হাতকাপািনয়া 

অভয়া�ম

2013 1 সং�ার�ত হাওড় �ক� মা�রা হাত 

কাপািনয়া 
জলমহাল

0.34 0.53 িতত�� ও �মিন

313 িসেলট �নামগ� দঃ 

�নামগ�

নাই�া নদী অভয়া�ম 2013 1 হাইেকােট �র 

আেদশ আেছ

হাওড় �ক� নাই�া নদী 

জলমহাল

0.39 0.49 িতত�� ও �মিন

314 িসেলট িসেলট �কা�ানীগ �ফদারগ�ও 2010- 1 �মরামতেযা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ িপয়াইন নদী ৪থ � 0.15 0.3 �ঢলা, সর��, রানী, 1। পাহারাদার িনেয়াগ করা 314 িসেলট িসেলট �কা�ানীগ

�

�ফদারগ�ও 

(করািতবাড়ী) মৎ� 
অভয়া�ম 
�াম-�ফদারগ�ও, 
�মৗজা-�ফদারগ�ও, 
ইউিনয়ন-উ�র 
রিণখাই

2010-

11

1 �মরামতেযা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা কম ��চী

িপয়াইন নদী ৪থ � 

খ�

0.15 0.3 �ঢলা, সর��, রানী, 

ফিল

1। পাহারাদার িনেয়াগ করা 

�য়াজন 
2। �মরামেতর জ� �েয়াজনীয় 
বরা� �েয়াজন ।
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

315 িসেলট িসেলট �গালাপগ� �ল�িলর খাল মৎ� 

অভয়া�ম, �াম-
রায়গড়, �মৗজা-
রায়গড়, ইউিনয়ন-

2014-

15

0.5 কাh©কর হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা �ক�

�ল�িলর খাল 0.22 0.295 �ঢলা, সর��, বা�স ঐ

রায়গড়, ইউিনয়ন-
ঢাকা দি�ণ

316 িসেলট িসেলট ওসমানীনগ

র

জাফার খাল মৎ� 

অভয়া�ম, �াম-
আলী�র, �মৗজা-
আলী�র, লামাপাড়া, 
ইউিনয়ন-উছমান�র

2014-

15

1.25 কাh©কর হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা �ক�

জাফার খাল 0.5 1.25 �লশা, পাবদা,রাণী ঐ

317 িসেলট িসেলট ওসমানীনগ

র

সাদী খাল মৎ� 

অভয়া�ম, �াম-
সাদী�র, �মৗজা-
ই�ািহম�র, ইউিনয়ন-
সাদী�র

2014-

15

0.5 কাh©কর হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা কম ��চী

সাদী�র খাল 0.5 1.5 �লশা, পাবদা, বাঘাইড় ঐ

318 িসেলট িসেলট জিকগ� �লগাং নদী মৎ� 

অভয়া�ম, �াম-

2014-

15

1 কাh©কর হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা �ক�

�লগাং নদী 0.187 0.5 �বায়াল, পাবদা, বাইম, 

রাণী, �চলা, চািপলা, 

ঐ

অভয়া�ম, �াম-
জা�রাইল, �মৗজা-
কামাল�র, ইউিনয়ন-
কাজলসার

15 ও �ব�াপনা �ক� রাণী, �চলা, চািপলা, 
�মিন, গাগলা, �টা, 
িরটা, ফিল, �টংরা, 
আইড়

Page 42



অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

319 িসেলট িসেলট �গায়াইনঘা

ট

�গায়াইন নদী মৎ� 

অভয়া�ম, �াম-
�ল�রা, �মৗজা-
�ল�রা, ইউিনয়ন-

2014-

15

0.56 �মরামতেযা� হাওর অ�েল মৎ�চাষ 

ও �ব�াপনা �ক�

�গায়াইন নদী 1.14 1.35 �টংরা, বাতািস, 

�তিলিচটা

ঐ

�ল�রা, ইউিনয়ন-
�ল�রা

320

রং�র রং�র সদর
ঘাঘট নদীেত মৎ� 

অভয়া�ম (ফেত�র 
অংশ)

২০১২ ১.০০ �মরামতেযা�
অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
ঘাঘট নদী ০.০৮ ০.১৩

বালাচাটা, �পাগল, 

আইড়, �টংরা

321
রং�র রং�র সদর

�িহয়া বাইশা িবেল 

মৎ� অভয়া�ম
২০১২ ১.০০ �মরামতেযা� ,,

�িহয়া বাইশা 

িবল
১.০১ ১.৪২ �দশী �ক, �শাল, �মিন

322

রং�র রং�র সদর
ঘাঘট নদীেত মৎ� 

অভয়া�ম 
(বি�য়ার�র অংশ)

২০১৬ ১.০০ চলমান
রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
ঘাঘট নদী ০.১১ ০.১৩

িতন কাটা, ফিল 

,রানী,বাচা

323
রং�র রং�র সদর

মাশান�ড়া মড়া নদী 

মৎ� অভয়া�ম
২০১৪ ০.৭৫ কায �কর

উপেজলা গভ��া� 

�েজ�

মাশান�ড়া 

মরানদী
০.৩৭ ০.৪৫

িতন কাটা, ফিল 

,রানী,বাচা

324
রং�র রং�র িমঠা��র

�স�ডা�া িবল মৎ� 

অভয়া�ম
২০১৩ ০.৪০ �মরামত �যা�

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
�স�ডা�া িবল ০.৭২ ০.৮৩

ফিল, �চলা, িশং, 

িচতল,�বায়ালঅভয়া�ম �ক� িচতল,�বায়াল

325
রং�র রং�র িমঠা��র

�লশীডা�া িবল 

মৎ� অভয়া�ম
২০০২ ০.৪০ �মরামত �যা� িসিবএফএম �ক� �লশীডা�া িবল ০.৭৪ ০.৯৫

ফিল, �চলা, িশং, 

িচতল,�বায়াল

326
রং�র রং�র িমঠা��র

কাি�খাল িবেল 

মৎ� অভয়া�ম
২০১৭ ০.৪০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
কাি�খাল িবল ০.৭৫ ০.৯৩

ফিল, �চলা, িশং, 

িচতল,�বায়াল

327
রং�র রং�র কাউিনয়া

তফসী ডা�া িবল 

অভয়া�ম
২০১২ ০.৪১ কায �কর

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�

তফসী ডা�া 

িবল
০.৬০ ১.২০

িতন কাটা, ফিল 

,রানী,বাচা
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

328
রং�র রং�র পীরগ�

আ�াই িবল মৎ� 

অভয়া�ম
২০১৩ ০.৫০ �মরামতেযা� ,, আ�াই িবল ০.৩৯ ০.৫৫

�মিন,�শাল,কািকলা, 

বাইম

329

রং�র রং�র পীরগ�

বড় িবলা িবেল মৎ� 

অভয়া�ম (উ�র ২০১৫ ০.৪০ �মরামতেযা�
রং�র িবভােগ মৎ� 

বড় িবলা িবল ০.৭৫ ১.৬০
�মিন,�শাল,কািকলা, 

রং�র রং�র পীরগ� অভয়া�ম (উ�র 
অংশ)

২০১৫ ০.৪০ �মরামতেযা�
রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
বড় িবলা িবল ০.৭৫ ১.৬০

�মিন,�শাল,কািকলা, 

বাইম

330
রং�র রং�র পীরগ�

�ড়া ম�েবর িবেল 

মৎ� অভয়া�ম
২০১৫ ০.৪০ �মরামতেযা� ,,

�ড়া ম�েবর 

িবল
০.৬৯ ১.২০

�মিন,�শাল,কািকলা, 

বাইম

331

রং�র রং�র পীরগ�
বড়িবলা িবেল মৎ� 

অভয়া�ম (দি�ণ 
অংশ)

২০১৬ ০.৫০ �মরামতেযা� ,,
বড়িবলা িবেল 

মৎ� অভয়া�ম
০.৯৬ ১.৬৫

�মিন,�শাল,কািকলা, 

বাইম

332
রং�র রং�র তারাগ�

চাকলা রিহমা�র 

(য�েন�রী নদী)
২০১২ ০.৭০ �মরামতেযা�

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
য�েন�রী নদী ০.৩৬ ০.৭২

িতন কাটা, ফিল 

,রানী,বাচা

333
রং�র রং�র গংগাচড়া

চাি�য়ার িবল  মৎ� 

অভয়া�ম

২০১৫-

১৬
১.০০ �মরামতেযা�

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
চাি�য়াস িবল ০.২৫ ০.৫০

বাইম, �চলা, 

�মিন,বাইম

334
রং�র রং�র বদরগ�

য�েন�রী নদীর 

�বেলর ঘাট অংশ
২০০৪ ১.০০ �মরামতেযা� ৪থ � মৎ� �ক� য�েন�রী নদী ০.২৫ ০.৬০

কািকলা, 

পাবদা,�চলা,�বরািল

335
রং�র রং�র বদরগ�

য�েন�রী নদীর �রল 
২০০৪ ১.০০ �মরামতেযা� ৪থ � মৎ� �ক� য�েন�রী নদী ০.৪০ ১.০০

কািকলা, 335
রং�র রং�র বদরগ�

য�েন�রী নদীর �রল 

�ীেজর নীেচর অংশ
২০০৪ ১.০০ �মরামতেযা� ৪থ � মৎ� �ক� য�েন�রী নদী ০.৪০ ১.০০

কািকলা, 

পাবদা,�চলা,�বরািল

336

রং�র গাইবা�া সা�ল�া�র
নয়া�ড়ার ছরা 

(হািজর ছরা)

২০১১ 

ি�.
১০.০০ কায �কর

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
মরা ঘাগট নদী ০.১৫ ০.৭০

পাবদা,�গালশা, 

�ভদা,বা্ইলা,ফিল,�িচ,
িচতল ইত�ািদ।

Page 44



অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

337

রং�র গাইবা�া ��রগ� ম�য়াদহ িবল
2011-

2012
০.৫০ �মরামতেযা�

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
ম�য়াদহিবল ০.৪৯ ২.০২

�বায়াল,িচতল, 

��ম,ফিল,পাবদা,বাইম
 ,�শাল, বািলয়া,�ঁিচয়া, 

�ভদাইত�ািদ�ভদাইত�ািদ

338

রং�র গাইবা�া ��রগ� ধরমােনােষর ছড়া
2012-

2013
০.৫০ �মরামতেযা�

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
ধরমােনােষরছড়া ১.২০ ২.৮০

�বায়াল,িচতল,��ম,ফ

িল,পাপদা,বাইম,�শাল, 
বািলয়া,�ঁিচয়া, 

�ভদাইত�ািদ

339

রং�র গাইবা�া �গািব�গ�

বড়দহ মৎ� 

অভয়া�ম 
বত�মােনেগা-ঘাট 
মৎ� অভয়া�ম

২০১১ 

ি�.
১.০০ �মরামত �যা�

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�

কাটাখালী 

করেতায়া নদী
০.১৬ ০.২০

�গালশা,বাইম,বা্ইলা,ফ

িল,িচতল ইত�ািদ।

340
রং�র গাইবা�া �গািব�গ�

�াম�র পাব �তী�র 

মৎ� অভয়া�ম

২০১২ 

ি�.
২.০০ �মরামত �যা�

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�

কাটাখালী 

করেতায়া নদী
০.১৬ ০.২০

�গালশা,বাইম,বা্ইলা,ফ

িল,িচতল ইত�ািদ।

341
রং�র গাইবা�া �লছিড় কা�র িবল ২০১৩ ০.৫০ �মরামত �যা�

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ণ �ক�
কা�র িবল ০.০৫ ২০০.০০

�ভদা, চািপলা, �টংরা, 

�দিশ কই, িশং, মা�র,উ�য়ণ �ক� �দিশ কই, িশং, মা�র,

342
রং�র গাইবা�া

গাইবা�া 

সদর

তা�ক িরফাইত�র 

মৎ� অভয়া�ম

২০১৫-

১৬
১.৩৪ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
আলাই নদী ০.২৫ ১.০০ �ভদা, ফিল, কাজিল

343

রং�র গাইবা�া
গাইবা�া 

সদর

�ভরামরা ি�জ সংল� 

মৎ� অভয়া�ম
২০০২ ০.৮০ কায �কর

�ঠ�ামারা মিহলা স�জ 

সংঘ
ঘাঘট ০.১৭ ০.৮০ কাজিল, �টংরা
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 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

344

রং�র গাইবা�া পলাশবাড়ী
করেতায়া নদী 

অভা�ম
2013 ১.০০ �মরামত �যা�

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
করেতায়া নদী ০.৭০ ২.০০

িচতল, রাণী মাছ 

��ম,ফিল,পাবদা,বাইম
 ,�শাল,বািলয়া, �ভদা 

,কাজিল ইত�ািদ,কাজিল ইত�ািদ

345

রং�র গাইবা�া পলাশবাড়ী
আে�ায়ার িবল 

অভা�ম
2015 ০.৫০ �মরামত �যা�

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ণ �ক�
আে�ায়া িবল ০.৫০ ৩.০০

�বায়াল,টিক, �গালশা, 

��ম,ফিল 
,পাপদা,বাইম,�শাল,বা

তািস ইত�ািদ

346

রং�র গাইবা�া পলাশবাড়ী
আজরার  িবল 

অভা�ম
2015 ০.৫০ �মরামত �যা�

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ণ �ক�
আজরার  িবল ০.৫০ ৪.০০

আইড় ,গজার , 

মলা,টিক, �গালশা  
পাবদা,বাইম,�শাল 

ইত�ািদ

347
রং�র গাইবা�া সাঘাটা িবল বস�া িবল

২০১৪-

১৫
০.৫০ কায �কর রং�র উ�য়ন �ক� িবল বস�া িবল ০.৫০ ০.৫৬

�মিন,বাইম,�শাল, 

আইড় ও িচতল।

348
রং�র গাইবা�া সাঘাটা উ�া �সানাতলা িবল

২০১৫-

১৬
০.৫০ কায �কর রং�র উ�য়ন �ক�

উ�া �সানাতলা 

িবল
০.৫০ ০.৫৬

�মিন,বাইম,�শাল, 

আইড় ও িচতল।

349
মরা বাঙািল নদীর ২০১৫-

মরা বাঙািল 
�মিন,বাইম,�শাল, 

349

রং�র গাইবা�া সাঘাটা
মরা বাঙািল নদীর 

�কাল (৩য় অংশ)

২০১৫-

১৬
০.৫০ কায �কর রং�র উ�য়ন �ক�

মরা বাঙািল 

নদীর �কাল 
(৩য় অংশ)

০.৫০ ০.৫৬
�মিন,বাইম,�শাল, 

আইড় ও িচতল।

350
রং�র গাইবা�া সাঘাটা কাটাখািল বাঙািল নদী

২০১৬-

১৭
০.৫০ কায �কর রং�র উ�য়ন �ক�

কাটাখািল 

বাঙািল নদী
০.৫০ ০.৫৬

�মিন,বাইম,�শাল, 

আইড় ও িচতল।

351

রং�র লালমিনরহাট
লালমিনহা

ট সদর

�শ �ামারী মরা  সিত 

নদীর �কাল মৎ�  
অভয়া�ম

২০১৬ ৭.০০ কায �কর
রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
মরা  সিত নদী ১.০০ ১.০০
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 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

352
রং�র লালমিনরহাট আিদতমারী

দলাইনামা ছড়া িবল 

মৎ� অভয়া�ম
২০১৫ ১.০০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�

দলাইনামা ছড়া 

িবল
১.০০ ১.০০

353

রং�র লালমিনরহাট হাতীবা�া
সািনয়াজান নদীর 

২০১২ ১.০০ �মরামতেযা�
অথ �ৈনিতকভােব ..... 

সািনয়াজান নদী ০.০০ ১.০০রং�র লালমিনরহাট হাতীবা�া
সািনয়াজান নদীর 

অংশ মৎ� অভয়া�ম
২০১২ ১.০০ �মরামতেযা�

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
সািনয়াজান নদী ০.০০ ১.০০

354
রং�র িদনাজ�র সদর

গেভ ��রী মরা নদী 

(রাম�িব)
২০১২ ০.৫০ কাযক�র অথ �ৈনিতক �ক�

আ�াই নদী 

িদঘনদাড়া
০.৫০ ০.৭৫ �টংরা,কািকলা, খিলশা

355
রং�র িদনাজ�র

গেভ ��রী মরা নদী 

(মশানহদ�ম)
২০১৬ ০.৫০ কাযক�র রং�র �ক�

আ�াই নদী 

িদঘনদাড়া
০.৪০ ০.৯৫

�পায়া, �বেল, ফিল, 

কাজলী

356
রং�র িদনাজ�র বীরগ�

মাকড়াই মরা নদী 

অংশ
২০১৪ ৬.০০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক �ক� মাকড়াই িবল ০.২৫ ১.২০ কািকলা, চপড়া

357
রং�র িদনাজ�র �ঢপা নদী (উ�র) ২০১৫ ১.০০ �মরামতেযা� রং�র �ক� �ঢপা নদী ০.৩০ ১.৭৫

কািকলা, চপড়া 

পগলমাছ

358
রং�র িদনাজ�র বীরগ� �ঢপা নদী (দি�ণ) ২০১৫ ১.০০ �মরামতেযা� রং�র �ক� �ঢপা নদী ০.৩০ ১.৭০

কািকলা, চপড়া, 

পগলমাছ

359
রং�র িদনাজ�র �লবাড়ী �ছাট য�না �শান ঘাট ২০১৫ ০.৪০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক �ক� �ছাট য�না নদী ০.৯৯ ১.৫০ কািকলা, খিলশা

360
রং�র িদনাজ�র �বাচাগ�

�গাজাঘাট- 

রােজ�রীদহ
২০১৪ ০.৫০ কাযক�র অথ �ৈনিতক �ক� টা�ন নদী ০.০৮ ০.১৫ �চিল, খিলশা

361
রং�র িদনাজ�র খানসামা

খানসামা �ীজ 

অভয়া�ম
২০১২ ০.৫০ কাযক�র অথ �ৈনিতক �ক� আ�াই নদী ০.১২ ০.১৮ �পায়া, বাইম

362 রং�র িদনাজ�র যা�রামদহ অভয়া�ম ২০১২ ০.৪০ কাযক�র অথ �ৈনিতক �ক� আ�াই নদী ০.১২ ০.১৮ �পায়া, বাইম

363 রং�র িদনাজ�র কাহােরাল �ঢপা নদীর দহ ২০১১ ০.৫০ কাযক�র অথ �ৈনিতক �ক� �ঢপা নদী ২.০০ ৩.২০ �চিল
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 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

364
রং�র িদনাজ�র নবাবগ� �িড়রদহ আ�রার িবল ২০০৪ ১৬.০০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক �ক� আ�রার িবল ০.৯২ ১.৬০ �ঢপা, পগল, কাজলী

365
রং�র িদনাজ�র

কাজলাদহ আ�রার 

িবল
২০১৫ ০.৫০ �মরামতেযা� অথ �ৈনিতক �ক� আ�রার িবল ১.১০ ১.৬০ �ঢপা, পগল, কাজলী

িবল

366
রং�র �িড়�াম সদর

দােসরহাট ছড়া 

অভয়া�ম

2014-

15
০.৪০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
দােসরহাট ছড়া ০.৭৫ ১.২০

367
রং�র �িড়�াম উিল�র ���� নদ অভয়া�ম

2016-

17
০.৪০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
���� নদ ০.৬৫ ০.৭৫

368
রং�র �িড়�াম নােগ�রী পয়রাডা�া অভয়া�ম

2016-

17
০.৪০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
পয়রাডা�া িবল ১.০০ ১.৮০

369
রং�র �িড়�াম নাওডা�া অভয়া�ম

2014-

15
০.৪০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
নাওডা�া িবল ১.১৪ ১.৫০

370
রং�র �িড়�াম ���ামারী বহাল�িড় অভয়া�ম

2015-

16
০.৪০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
বহাল�িড় ছড়া ০.৭৫ ০.৯৫

371
রং�র �িড়�াম রাজারহাট

চািকরপশার িবল 

অভয়া�ম

2015-

16
০.৪০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
চািকরপশার িবল ০.৯০ ১.৫০

372
রং�র �িড়�াম

ঘিড়য়ালডা�া িবল 2016-
০.৪০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� ঘিড়য়ালডা�া 
১.২০ ১.৮০

372
রং�র �িড়�াম

ঘিড়য়ালডা�া িবল 

অভয়া�ম

2016-

17
০.৪০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�

ঘিড়য়ালডা�া 

িবল
১.২০ ১.৮০

373
রং�র �িড়�াম �লবাড়ী িবলধর বারমািসয়া

2014-

15
০.৫০ কায �কর

অথ �ৈনিতক ভােব 

প�াৎপদ….�ক�
�গাড়ক ম�ল ০.৮০ ১.২০

374
রং�র �িড়�াম �রৗমারী

িজি�রাম নদী 

অভয়া�ম

2016-

17
০.৪০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
িজি�রাম নদী ০.৭০ ০.৯০
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

375

রং�র নীলফামারী �সয়দ�র
��ল দলবাড়ী িবল 

অভয়া�ম

2008 

ি�ঃ
১.০০

�মরামতেযা� 

(রাজ� খাত 
হেত �মরামত 

কায ��ম 

অভ��রীণ �� জলাশেয় 

মৎ� আবাস�ল 
�ন��ার �ক�

��ল দলবাড়ী 

িবল
০.১০ ০.২৮

পাবদা, কািকলা, �বেল, 

বড় খিলশা, ��, 
�টংড়া ইত�ািদকায ��ম 

চলমান)

�ন��ার �ক� �টংড়া ইত�ািদ

376

রং�র নীলফামারী িডমলা
�শলার ঘাট সংল� 

মৎ� অভয়া�ম

2011-

12
১.০০ �মরামতেযা�

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
�িড় িত�া ০.১০ ০.১৫

পাবদা, কািকলা, �বেল, 

বড় খিলশা, ��, 
�টংড়া ইত�ািদ

377

রং�র প�গড়
প�গড় 

সদর

নল�ড়া মিন 

অভয়া�ম
২০১২ ০.৫০ কায �কর

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
করেতায়া নদী ০.০৯ ০.৫০

�চলা, �মিন, �ভদা,িতন 

কাটা, ফিল, ভাংনা, 
কািকলা, �বৗ, 

পাবদা,��ম, সর��ঁ, 
�বরালী

378

রং�র প�গড়
প�গড় 

সদর

রং�িরয়া মিন 

অভয়া�ম
২০১৩ ০.৫০ কায �কর

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
তালমা নদী ০.০৮ ০.৪৫

�চলা, �মিন, �ভদা,িতন 

কাটা, ফিল, ভাংনা, 
কািকলা, �বৗ, পাবদা,  

রং�র প�গড়
সদর অভয়া�ম

২০১৩ ০.৫০ কায �কর
�ক�

তালমা নদী ০.০৮ ০.৪৫
কািকলা, �বৗ, পাবদা,  

সর��ঁ, �বরালী

379

রং�র প�গড়
প�গড় 

সদর

মহারাণী বাধ 

অভয়া�ম
২০১৬ ০.৫০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�
টাংগন নদী ০.০৯ ০.৫০

�মিন, �ভদা,  ফিল, 

খিলশা, কািকলা, �বৗ,   
��ম,সর��ঁ, বাইম
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

380

রং�র প�গড় �বাদা
�টকরামিণ মৎ� 

অভয়া�ম
২০১২ ০.৫০ �মরামত �যা�

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
করেতায়া নদী ০.১০ ০.৫৫

�দিশ সর��, ভাগনা, 

জাত ��, িতত ��, 
গাং ��ম, চ�াগা, 
কািকলা, ভাংনা, কািকলা, ভাংনা, 

ভা�ন বাটা, চা�া

381

রং�র প�গড় �বাদা
�বায়ালমাির মিণ 

মৎ� অভয়া�ম
২০১৩ ০.৫০ কায �কর ঐ করেতায়া নদী ০.১০ ০.৬০

�দিশ সর��, ভাগনা, 

ব�শপাতা, জাত ��, 
িতত ��, বািলচাটা, 

গাং ��ম, চ�াগা, বাচা, 
কািকলা, ভাংনা, 

ভা�ন বাটা, পাহািড় 
��ম, রানী, নামা চা�া

382

রং�র প�গড় আেটায়ারী
রেসয়া িবল মৎ� 

অভয়া�ম
২০১৩ ১.০১ �মরামত �যা� ঐ টা�ন নদী ০.৩৪ ০.৫৯

��, মা�র, িশং, �ক, 

�বেল, খিলসা, িচতল, 
গজার, দারিকনা, 

�শাল, �বায়াল�শাল, �বায়াল

383

রং�র প�গড় আেটায়ারী
বাগমারা মরা নদী 

মৎ� অভয়া�ম
২০১২ ১.৮২ �মরামত �যা� ঐ বাগমারা নদী ০.৩৭ ০.৫৫

��, মা�র, িশং, �ক, 

�বেল, খিলসা, িচতল, 
গজার, দারিকনা, 

�শাল, �বায়াল

384
রং�র প�গড় �ত�িলয়া

�ভরসা নদীর স�ইস 

�গট সংল� অভয়া�ম
২০১৩ ০.৫০ কায �কর ঐ �ভরসা নদী ০.০৯ ০.৫৫ ফিল, দারিকনা, �টংরা
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

385

রং�র প�গড় �ত�িলয়া
করেতায়া নদীর 

কািলয়া�িন/উজানমিন
 অভয়া�ম

২০১৫ ০.৫০ কায �কর ঐ করেতায়া নদী ০.১৯ ০.৫৯
কািকলা, কাজিল, 

ফিল, �ঢলা, দারিকনা, 
�টংরা

386386

রং�র প�গড় �দবীগ�
করেতায়া নদী �ায়ী 

মৎ� অভয়া�ম
২০০৬ ০.৫০ কায �কর

অভ�স�রীন �� 

জলাশেয় মৎ� 
আবাস�ল �নর��ার 

�ক�

করেতায়া নদী ০.০৯ ০.২১

ফিল, �চিল, আইর, 

�বায়াল, পয়া, গিচ, 
পাবদা, �খাগসা, ��ম, 

খিলসা, চািপলা, 
বািরয়া, �চাপড়া, চা�া, 
�চকা, বাইন, আইেচং, 

বাতাসী, িচতল, 
কািকলা, �বরালী

387

রং�র প�গড় �দবীগ�
পািখপড়ামিণ মৎ� 

অভয়া�ম
২০১৫ ০.৩০ কায �কর

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
পাথরাজ নদী ০.০৮ ০.১৮

ফিল, �চিল, আইর, 

�বায়াল, পয়া, গিচ, 
পাবদা, �খাগসা, ��ম, 

খিলসা, চািপলা, 
বািরয়া, �চাপড়া, চা�া, 

রং�র প�গড় �দবীগ�
অভয়া�ম

২০১৫ ০.৩০ কায �কর
�ক�

পাথরাজ নদী ০.০৮ ০.১৮
বািরয়া, �চাপড়া, চা�া, 
�চকা, বাইন, আইেচং, 

বাতাসী, িচতল, 
কািকলা, �বরালী
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

388

ফিল, �চিল, আইর, 

�বায়াল, পয়া, গিচ, 
পাবদা, �খাগসা, ��ম, 

রং�র প�গড় �দবীগ�
�লাঝািড় মৎ� 

অভয়া�ম
২০১৩ ০.৫০ কায �কর

অথ �ৈনিতকভােব ..... 

�ক�
করেতায়া নদী ০.০৮ ০.২০

পাবদা, �খাগসা, ��ম, 
খিলসা, চািপলা, 

বািরয়া, �চাপড়া, চা�া, 
�চকা, বাইন, আইেচং, 

বাতাসী, িচতল, 
কািকলা, �বরালী

389

রং�র প�গড় �দবীগ�
 �শখবাধা মৎ� 

অভয়া�ম
২০১৬ ০.১০ কায �কর

রং�র িবভােগ মৎ� 

উ�য়ন �ক�

�িড় িতস�া 

মরা নদী
০.০৫ ০.১৮

�চাপড়া, চা�া, �চকা, 

বাইন, আইেচং, 
বাতাসী, িচতল, 
কািকলা, �বরালী

390

রং�র ঠা�রগ�ও সদর কালাপািন মিন ২০১২ ০.৫০ �মরামত �যা�
অথ �ৈনিতক ভােব 

প�াৎপদ এলাকার
�কনদী ০.২৮ ০.৮২

�বেল,চা�া,�টংরা, 

তারাবাইম,মলা, টািক, 
�শাল,কািকলা,�ক,িশং,

মা�র, 
প�াৎপদ এলাকার

মা�র, 
�তম,খিলশা,িতনকাটা
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

391

রং�র ঠা�রগ�ও সদর
�িড়রব�ধ মৎ� 

অভয়া�ম
২০১৩ ০.৫০ �মরামত �যা� ঐ ,, ০.০৪ ০.৮৭

�বেল,চা�া,�টংরা, 

তারাবাইম,মলা, টািক, 
�শাল,কািকলা,�ক,িশং,

অভয়া�ম
মা�র, 

�তম,খিলশা,িতনকাটা

392

রং�র ঠা�রগ�ও পীরগ� কদমতলী ২০০১ ২.০০ �মরামত �যা� ৪থ �  মৎ� �ক� টাংগন নদী ০.০৪ ০.৮০
পাবদা,খিলশা,কািকলা,

তারাবাইম,মলা, �চলা 
,�শাল,টািক

393

রং�র ঠা�রগ�ও পীরগ� গা�নদহ ২০১২ ১.০০ �মরামত �যা�
অথ �ৈনিতক ভােব 

প�াৎপদ……
ঐ ০.০৫ ০.৮০

পাবদা,খিলশা,কািকলা,

তারাবাইম,মলা, �চলা 
,িতনকাটা, চা�া

394

রং�র ঠা�রগ�ও পীরগ� পািলগ�ও িবল ২০১২ ১.০০ �মরামত �যা�
অথ �ৈনিতক ভােব 

প�াৎপদ……
পািলগ�ও িবল ০.২০ ০.৪২

�বেল,চা�া,�টংরা, 

তারাবাইম,মলা, টািক, 
�শাল,কািকলা,,�তম,খ

িলশা,

395
রং�র ঠা�রগ�ও পীরগ� ভ��িন ২০১৪ ১.০০ �মরামত �যা�

অথ �ৈনিতক ভােব 

প�াৎপদ……
টাংগন নদী ০.০৫ ০.৮০

পাবদা,খিলশা,কািকলা,

তারাবাইম,মলা, �চলা

396
রং�র ঠা�রগ�ও পীরগ� বহড়া িবল ২০১৪ ১.০০ �মরামত �যা�

অথ �ৈনিতক ভােব 

প�াৎপদ……
বহড়া িবল ০.০৮ ০.২০

পাবদা,খিলশা,কািকলা,

তারাবাইম,মলা, �চলা

397
রং�র ঠা�রগ�ও

বািলয়াডা

�ী
�পগ� �ীজ সংল� ২০১২ ০.৫০ �মরামত �যা�

অথ �ৈনিতক ভােব 

প�াৎপদ……
তীরনই নদী ০.০৪ ১.৪৫

পাবদা,খিলশা,কািকলা,

তারাবাইম,মলা, �চলা
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

398
রং�র ঠা�রগ�ও

রািণশংৈক

ল

রাজবাড়ী মৎ� 

অভয়া�ম
২০১২ ০.৫০ �মরামত �যা�

অথ �ৈনিতক ভােব 

প�াৎপদ……
�িলক নদী ০.০৩ ১.৬৫

পাবদা,খিলশা,কািকলা,

তারাবাইম,মলা, �চলা

399
রং�র ঠা�রগ�ও হির�র

ধীরগ� মৎ� ক�া 

অভয়া�ম
২০১৪ ০.২৫ �মরামত �যা�

অথ �ৈনিতক ভােব 

প�াৎপদ……
ধীরগ� িবল ০.০২ ০.৮৪

�বেল, �দশীেটংরা, 

কািকলা,খিলশাঅভয়া�ম প�াৎপদ…… কািকলা,খিলশা

400 gqgbwmsn gqgbwmsn ি�শাল ���� নদ িঝলিক 
ও বা�ই গাঁও  

অভয়া�ম

2004 ২. Kvh©Ki �াক এর অথ �ায়েন 

�িত�া করা হয়

���� নদ 
িঝলিক ও বা�ই 

গাঁও

০.৩৭ ০.৭৫ ¸jmv, evBg, †kvj, 

†Usiv, cve`v, †Usiv, 

jvPz, িরটা, আইর 

BZ¨vw`|

401 gqgbwmsn gqgbwmsn �গৗরী�র �ি� গাং িবল 

অভয়া�ম
2008 ০.৫ Kvh©Ki উপেজলা পিরষেদর 

অথ �ায়েন �িত�া করা হয়

িসদলং িবল ০.৬৮ ০.৮ cve`v, evk cvZv, 

¸jmv, ivbx, 

KvjevDm, evuPv, cve`v

402 gqgbwmsn gqgbwmsn ঈ�রগ� ���� নদ 

(মিরচারচর দ�র 

2014 ০.৫ Kvh©Ki উপেজলা পিরষেদর 

অথ �ায়েন �িত�া করা হয়

���� নদ 

(মিরচারচর 

০.২ ০.২৫ ¸jmv, evBg, †kvj, 

†Usiv, cve`v, †Usiv, 

403 gqgbwmsn gqgbwmsn m`i ‡fwK wej AfqvkÖg িডেস�র

/ 2016
০ .৫ Kvh©Ki �ভিক িবেলর 

�ফলেভাগী ক��ক 
�িত�া

‡fwK wej 0.13 0.23 ‡gbx, evBg, Zvuiv 

evBg, AvBi, UvwK, 

cve`v, †Usiv BZ¨vw`|

404 gqgbwmsn gqgbwmsn bv›`vBj ট�ী িবল 2016 ১. Kvh©Ki উপেজলা পিরষেদর 

অথ �ায়েন �িত�া করা হয়

ট�ী িবল ০.৬ ০.৭ evBg, Zvuiv evBg, 

AvBi, UvwK, cve`v, 

†Usiv BZ¨vw`|

405 gqgbwmsn �ন �েক াণা ‡bÎ‡KvYv 

m`i

Ksm b`x †g`bx 

grm¨ AfqvkÖg

2012 1 ‡givgZ †hvM¨ nvIi AÂ‡j grm¨ Pvl 

I e¨e¯’vcbv cÖKí

Ksm b`x 0.25 0.3
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

406 gqgbwmsn �ন �েক াণা ‡bÎ‡KvYv 

m`i

KvÂbcyi  grm¨ 

AfqvkÖg

2015 1 ‡givgZ †hvM¨ nvIi AÂ‡j grm¨ Pvl 

I e¨e¯’vcbv cÖKí

fvIqvj  wej 0.4 0.5 ¸jmv, evBg, †kvj, 

†Usiv, cve`v, †Usiv, 

jvP zBZ¨vw`|

407 gqgbwmsn �ন �েক াণা ‡bÎ‡KvYv ‡iŠnv  grm¨ 2016 1 ‡givgZ †hvM¨ nvIi AÂ‡j grm¨ Pvl Mvov‡Wvev  wej 0.35 0.55407 gqgbwmsn �ন �েক াণা ‡bÎ‡KvYv 

m`i

‡iŠnv  grm¨ 

AfqvkÖg

2016 1 ‡givgZ †hvM¨ nvIi AÂ‡j grm¨ Pvl 

I e¨e¯’vcbv cÖKí

Mvov‡Wvev  wej 0.35 0.55

408 gqgbwmsn �ন �েক াণা �মাহনগ� mvZgv ajvB grm¨ 

AfqvkÖg

2011 17 ‡givgZ †hvM¨ nvIi AÂ‡j grm¨ Pvl 

I e¨e¯’vcbv cÖKí

‡QQovLvjx  Kzo 0.27 0.3

409 gqgbwmsn �ন �েক াণা �মাহনগ� MRvwiqv Kzo 

AfqvkÖg

2011 1.5 ‡givgZ †hvM¨ nvIi AÂ‡j grm¨ Pvl 

I e¨e¯’vcbv cÖKí

MRvwiqv Kzo 0.85 0.9

410 gqgbwmsn �ন �েক াণা �মাহনগ� gMov  b`xi  Kzo 

AfqvkÖg

2014 1.5 ‡givgZ †hvM¨ nvIi AÂ‡j grm¨ Pvl 

I e¨e¯’vcbv cÖKí

gMov b`x i Kzo 0.22 0.3 ‡gbx, KvRjx, 

evZvmx, evBg, 

ZvuivevBg, AvBi, 

UvwK, cve`v, 

†UsivBZ¨vw`| 

411 gqgbwmsn �ন �েক াণা �মাহনগ� mwilv  wn¤§Zcyi  

Kzo AfqvkÖg

2015 1.5 ‡givgZ †hvM¨ A_©‰bwZK fv‡e 

cðvrc` GjvKvq 

RbM‡bi `vwi`ª 

mwilv wn¤§Zcyi 

Kzo

0.28 0.3

RbM‡bi `vwi`ª 

we‡gvPb I RxweKv 

wbev©n wbwðZ KiY 

(2q ms‡kvwaZ) 

kxl©KcÖKí
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

412 gqgbwmsn �ন �েক াণা �মাহনগ� nvbexi  Kzo 

AfqvkÖg

2015 1.5 ‡givgZ †hvM¨ A_©‰bwZK fv‡e 

cðvrc` GjvKvq 

RbM‡bi `vwi`ª 

we‡gvPb I RxweKv 

nvbexi Kzo 0.3 0.35

we‡gvPb I RxweKv 

wbev©n wbwðZ KiY 

(2q ms‡kvwaZ) 

kxl©KcÖKí

413 gqgbwmsn �ন �েক াণা ‡K›`yqv mywZmvBo–wj 

AfqvkÖg

2015 1 ‡givgZ †hvM¨ nvIi AÂ‡j grm¨ Pvl 

I e¨e¯’vcbv cÖKí

mywZmvBo–wj wej 0.21 0.25

414 gqgbwmsn �ন �েক াণা evinvÆv Kjvfv½v  wej 

AfqvkÖg

2015 3 ‡givgZ †hvM¨ nvIi AÂ‡j grm¨ Pvl 

I e¨e¯’vcbv cÖKí

Kjvfv½v  wej 0.8 0.85

415 gqgbwmsn �ন �েক াণা iv½v`vBi  wej 

AfqvkÖg

2011 1 ‡givgZ †hvM¨ nvIi Dbœqb Kg©m~wP 

cÖKí

iv½v`vBi  wej 0.72 0.75

416 gqgbwmsn �ন �েক াণা c~e©ajv ivRajv wej 

AfqvkÖg

2016 2 ‡givgZ †hvM¨ ¯’vbxq fv‡e mydj‡fvMx 

`j

ivRajv wej 0.82 0.83

417 gqgbwmsn �ন �েক াণা AvUcvov Kvjvg Mov 

b`xAfqvkÖg

2015 1 ‡givgZ †hvM¨ A_©‰bwZK fv‡e 

cðvrc` GjvKvq 

RbM‡bi `vwi`ª 

we‡gvPb I RxweKv 

gMov b`xi Kzo 0.9 0.95

we‡gvPb I RxweKv 418 gqgbwmsn �ন �েক াণা KjgvKv›`v ‡MvovWzwe wej 

AfqvkÖg

2016 1 ‡givgZ †hvM¨ nvIi AÂ‡j grm¨ Pvl 

I e¨e¯’vcbv cÖKí

‡MvovWzev wej 0.86 0.9

419 gqgbwmsn �ন �েক াণা KjgvKv›`v ‡nvMjv wej AfqvkÖg 2016 1 ‡givgZ †hvM¨ nvIi AÂ‡j grm¨ Pvl 

I e¨e¯’vcbv cÖKí

‡nvMjv wej 0.9 0.94

420 gqgbwmsn �ন �েক াণা `~Mv©cyi my‡gk¦ix  wewRwe 

grm¨ AfqvkÖg

2016 2 ‡givgZ †hvM¨ ¯’vbxqfv‡e my‡gk¦ix  b`x 0.65 0.67
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অভয়া�েমর নাম �িত�ার

 সন

অভয়া�েম

র আয়তন 
(�হ.)

বত�মান অব�া 

(কায �কর/�মরা
মতেযা�)

অভয়া�ম সং�া� ত�ািদ �ক�/দ�েরর নাম ( �য 

�ক�/দ�েরর মা�েম 
অভয়া�ম �াপন করা 

হেয়েছ)

অভয়া�ম 

সংি�� 
জলাশেয়র নাম

অভয়া�ম 

�িত�ার 
সােল 

সংি�� 
জলাশেয়র 

�বইজ লাইন 
উৎপাদন 

(�ম.টন/�হ.)

2016-17 

অথ � বছের 
সংি�� 

জলাশেয় 
মাছ 

উৎপাদন 
(�ম.টন/�হ.

)

অভয়া�ম �িত�ার 

ফেল িব�� �জািতর 
�নরািবভ �াব (�িত�ার 

নাম)

িবভাগ ম���িমক 

নং

�জলা উপেজলা

421 gqgbwmsn জামাল�র ইসলাম�র হলহিলয়া িবেল 

�ািপত অভয়া�ম

২০১৪ 0.5 �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেনর দাির� 

িবেমাচন ও জীিবকা 

হলহিলয়া িবল 0.3952 0.618

িবেমাচন ও জীিবকা 
িনব �াহ িনি�তকরণ 

�ক�

422 gqgbwmsn জামাল�র মাদারগ� য�না নদীর “খ” 

অংশ নাংলা 
ইউএনিডিপ বােধর 

২০১৫ 0.5 �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 
জনগেনর দাির� 

য�না নদীর 

“খ” অংশ 
নাংলা  

0.185 0.3

423 gqgbwmsn জামাল�র �দওয়ানগ� কাজলা পাড়া �ডাবায় 

�ািপত অভয়া�ম

২০১০ 0.5 �মরামতেযা� অথ �ৈনিতকভােব 

প�াৎপদ এলাকার 

�রাতন ���� 0.45 0.6

424 gqgbwmsn �শর�র �শর�র �কউটা  িবল  মৎ�  ২০০১ ১.১১ কায �কর মা� (Mach) �ক� �কউটািবল, ০.১৯ ১.১২

425 gqgbwmsn �শর�র নকলা �মেহদী  ডাংগা  ২০১৭ ১. �মরামতেযা� রাজ� �মেহদীডাংগা ১.০৩১ ২.৯

426 gqgbwmsn �শর�র িঝনাইগাতী কাটাখািল  মৎ�  ২০০১ ০.৩২ �মর ামত েয া

গ �

মা� (Mach) কাটাখািল খাল ০.১৫ ০.৫৬

৩০১.১২
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