
 

 

 

বার্ষ িক উদ্ভাবন প্রর্িববদন, 2017-2018 

মৎস্য অর্িদপ্তর, বাাংলাবদশ 

বাাংলাদেদের আর্ থসামাজিক উন্নয়দে মৎস্য খাদের অবোে অেযন্ত গুরুত্বপূর্ থ। দেদের জিজিজি’র ৩.৬1% এবাং কৃজিি জিজিজি’র 

24.41% মৎস্য খাদের অবোে। জবগে 2016-16 অর্ থ বছর অনুসাদর মৎস্য উৎিােে প্রবৃজির হার প্রায় ৫.২৭%। প্রায় ১৫ লক্ষ 

োরীসহ প্রায় ১ দকাটি ৮৫ লক্ষ দলাক মৎস্য খাদের জবজিন্ন কার্ থক্রদম জেদয়াজিে দর্দক জেব থাহ কদর। প্রাজর্ি আজমদির প্রায় ৬০% 

সরবরাহ কদর মাছ। মােেীয় প্রধােমন্ত্রী দেখ হাজসো দ াজিে রূিকল্প, ২০২১ -এ জিরকৃে লক্ষযমাত্রা অিথদে মৎস্য ও প্রাজর্সম্পে 

মন্ত্রর্ালদয়র েত্ত্বাবধাদে মৎস্য অজধেপ্তর জেরলসিাদব কাি কদর র্াদে।  

 

দেদের মৎস্যসম্পদের কাজিে উন্নয়ে জেজিে করার লদক্ষয মৎস্য অজধেপ্তর কর্তথক প্রেত্ত প্রযুজি দসবা িেগদর্র দোড়দগাড়ায় 

দি ৌঁদছ দেয়ার লদক্ষয মৎস্য অজধেপ্তদরর ইদোদিেে টিম ইদোদিেে কম থিজরকল্পো গ্রহর্ ও বাস্তবায়ে কদর র্াদক। ফদল িেগর্দক 

অল্প সমদয় ও স্বল্প ব্যদয় গুর্গেমাে সম্পন্ন দসবা প্রোে জেজিে করা সম্ভব হয়। মৎস্য অজধেপ্তদরর ২০১7-18 আজর্ থক সাদল 

বাস্তবাজয়ে ইদোদিেে কার্ থক্রম জেদে প্রেত্ত হদলা:  

 

১. মৎস্য অধিদপ্তরেে ইরনোরেশন টীরমে বোস্তবোধিত উদ্ভোবন কম মপধেকল্পনো-(Action Plan) 

ধবরবচ্যসোল- ২০১৭-১৮ 

ক্রধমকনং প্রস্তোধবত ধবষি 

(গৃহীতব্য কোরেে নোম) 

বোস্তবোিনকোল দোধিত্বপ্রোপ্ত 

কম মকতমো 

প্রতযোধশত ফলোফল 

(কোেটি সম্পন্ন হরল গুণগত 

বো পধেমোণগত কী পধেবতমন 

আসরব) 

পধেমোণ 

(প্রতযোধশত ফলোফল ততধে 

হরিরে ধকনো তো পধেমোরপে 

মোনদণ্ড) 

শুরুে 

তোধেখ 

সমোধপ্তে 

তোধেখ 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ধনে অধফরসে সসবো সহধেকেণ অথবো সসবোি ইরনোরেশন 

1.  ই-ধেক্রুটরমন্ট ধসরেম 

চ্োলুকেণ 

 Software ততধে 

সম্পন্ন হরিরে 

 ধনরিোগ প্রধক্রিো শুরু কেো 

হরে 

১/৩/১৭ 30/6/১8 েনোব সমোোঃ 

মরনোিোে সহোরসন 

উপপধেচ্োলক (অথ ম 

ও পধেকল্পনো) 

 

মৎস্য অধিদপ্তরেে েনবল 

ধনরিোগ ব্যবস্থোপনো সহে 

হরব এবং আরবদনকোেীগণ 

ধনে অবস্থোরন সথরক মৎস্য 

অধিদপ্তরে চ্োকুধেে 

আরবদন কেরত পোেরব। 

 অনলোইরন 

1,60,000টি গৃধহত 

আরবদন পত্র এবং 

1,45,000টি প্রদোনকৃত 

প্ররবশ পত্র; 

 

2.  All Cadre PMIS 

চ্োলুকেণ এবং হোলনোগোদ 

তথ্য সংে্ষণণ। 

 MOPA-ে উরযোগ 

চ্লমোন আরে 

 মৎস্য অধিদপ্তে 

গত৬/৫/২০১৩ধি তোধেরখ 

PMIS ডোটো 

এধিকেরণে লর্ষণয মোঠ 

পর্ মোরি পত্র সপ্রেণ করে 

1/1/2017 30/6/১8 েনোব সমোহোম্মদ 

ইকবোল সহোরসন, 

সপ্রোগ্রোমোে, মৎস্য 

অধিদপ্তে 

কযোডোে কম মকতমোরদে 

ব্যবস্থোপনোে উন্নিন হরব। 

েনপ্রশোসন মন্ত্রণোলরিে 

ধসরেম ব্যবহোে করে 

কযোডোে কম মকতমোগরণে 

তথ্য দ্রুত ও ধনখ ুঁত েোরব 

পোরব। 

 PMIS-এ 98% 

ডোটো এধিকৃত 

 



 

 

3.  পোেরস মোরনল ইনফেরমশন 

ম্যোরনেরমন্ট ধসরেম (DoF) 

চ্োলুকেণ এবং হোলনোগোদ 

তথ্য সংে্ষণণ। 

 মৎস্য অধিদপ্তরেে 

উরযোগ চ্লমোন আরে 

 মৎস্য অধিদপ্তে গত 

১৬/১১/২০১৪ধি. 

তোধেরখ সফট্ওিযোেটি 

ওরিরব সহোধেং করে 

১/১/২০১৭ 30/6/১8 েনোব সমোহোম্মদ 

ইকবোল সহোরসন, 

সপ্রোগ্রোমোে, মৎস্য 

অধিদপ্তে 

সকলকম মচ্োেীরদে চ্োকুধে 

সংক্রোন্ত তথ্য ব্যবস্থোপনোে 

উন্নিন হরব। প্রশোসন শোখো 

এ ধসরেম ব্যবহোে করে 

কম মচ্োেীরদে তথ্য দ্রুত ও 

ধনখ ুঁতেোরব পোওিো র্োরব। 

 DoF PDS-এ 

সকল সেধণে 

কম মচ্োধেে এধিকৃত 

ডোটো সংখ্যো 

3060টি 

 এ সংক্রোন্ত 

সেবেোহকৃত 

প্রধতরবদন 500+; 

4.  ই-ফোইধলংধসরেম চ্োলুকেণ। 

বতমমোরন মৎস্য অধিদপ্তরেে 

৫টি শোখো ই-ফোইধলং 

ধসরেরমে আওতোি এরসরে 

 মৎস্য অধিদপ্তে গত 

২৯/১২/২০১৭ ধি তোধেখ 

ই-ফোইধলং কোর্ মক্রম শুরু 

করে 

২৯/১২/২০

১৬ 

৩০/০৬/১৮ েনোব সমোোঃ 

েমেোন আলী 

উপপধেচ্োলক 

(প্রশোসন) 

 

নধথ অনুরমোদন দ্রুত হরব, 

ঊর্ধ্মতন কর্তমপর্ষণে 

তদোেধক সেোড়দোে হরব। 

 আগত ডোক 

12,516টি/ সপ্রধেত 

ডোক 10501টি 

 ই-ফোইধলং এে 

মোধ্যরম েোেীকৃত পত্র 

সংখ্যো 2413টি; 

5.  ই-প্রজেক্ষর্ ব্যবিািো 

চালুকরর্। 

 মৎস্য অধিদপ্তে গত 

১/১১/২০১৬ধি তোধেখ ই-

প্রধশ্ষণণ কোর্ মক্রম শুরু 

করে 

১/১/২০১৭ ৩০/০৬/১৮ েনোব সমোোঃ 

মরনোিোে সহোরসন 

উপপধেচ্োলক (অথ ম 

ও পধেকল্পনো)  

 

প্রধশ্ষণরণ সুষ্ঠু পধেকল্পনো ও 

বোস্তবোিন ধনধিত হরব 

এবং একই ধবষরি 

প্রধশ্ষণণোথীরদে তৈততো 

সেোি কেো সম্ভব হরব। 

 প্রধশ্ষণণোথী ও 

প্রধশ্ষণণ সংক্রোন্ত 

ডোটো -----টি 

 

6.  প্রকল্প পধেকল্পনো, বোস্তবোিন, 

মধনটধেং এবং অথ ম বেোরে 

কধম্পউটোেধেধিক ব্যবস্থোপনো 

প্রচ্লন। 

 IMED-ে উরযোগ 

 প্রধশ্ষণণ সম্পন্ন 

২৬/১/২০১৭ধি. 

 ২টি প্রকল্প বোস্তবোিন 

কেরব 

১/২/২০১৭ ৩১/১২/১৭ েনোব সমোোঃ 

সতৌধহদুে েহমোন 

উপপ্রিোন 

(বোস্তবোিন), 

মৎস্যঅধিদপ্তে 

প্রকল্প পধেকল্পনো ও 

বোস্তবোিরন দ্রুত ধসদ্ধোন্ত গ্রহণ 

ও দ্ষণতো বৃধদ্ধ ধনধিত 

হরব। 

 প্রকল্প সংক্রোন্ত শূন্যটি 

ডোটো এধিকৃত; 

 

7.  ই-সটন্ডোধেংব্যবস্থোে প্রবতমন 

 ২০১৬ সোরলে মোচ্ ম মোস 

সথরক চ্োলু আরে 

 এ পর্ মন্ত ই-সটন্ডোরেে 

সংখ্যো-১৯৫ 

১/১/২০১৭ 30/06/18 েনোব সমোোঃ 

আলমগীে কবীে, 

সহকোেী 

পধেচ্োলক 

মৎস্যঅধিদপ্তে 

সেকোধে ক্রি প্রধক্রিোি 

স্বেতো আসরব, ক্রি 

প্রধক্রিোি ব্যবসোিীরদে 

সহে প্ররবশোধিকোে 

ধনধিত হরব। 

 ই-সটন্ডোধেং এেমোধ্যরম 

সম্পোধদত ক্রি সংখ্যো-

373 টি; 

 

নোগধেক সসবো সহধেকেণ 

8.  ধশ্ষণো ও প্রধশ্ষণণ কোর্ মক্ররম 

আইধসটি ও ইরনোরেশন ধবষি 

অন্তর্ভ মক্তকেণ। 

 FTA-4টি সকোরস ম ৫টি 

ধবষি অন্তর্ভ মক্ত কেো 

হরিরেোঃ ধডধেটোল 

১/২/২০১৭ ৩১/১২/১৭ সবগম নোসধেন 

েোহোন 

সহকোেী 

পধেচ্োলক, মৎস্য 

অধিদপ্তে 

আইধসটি জ্ঞোনসম্পন্ন 

েনবরলে সংখ্যো বৃধদ্ধ পোরব। 

অধফরসে কোরে গধতশীলতো 

আসরব। 

 এ সংক্রোন্ত সসশন 

সংখ্যো ২০০+ 



 

 

বোংলোরদশ, ইরনোরেশন 

ও ই-ফোইধলং ইতযোধদ 

9.  ওরিবসোইট বোংলো ও 

ইংরেেী আলোদো েোস মরন 

প্রস্তুতকেণ ও নোগধেক সসবোে 

সকল তথ্য ওরিবসোইরট 

প্রকোশ এবং হোলনোগোদ 

সংে্ষণণ 

 মৎস্য অধিদপ্তে গত 

১/২/২০১৬ ধি তোধেখ 

হরত এ কোর্ মক্রম শুরু 

করে 

১/২/২০১৬ 30/06/১8 েনোব সমোোঃ 

আলমগীে কবীে, 

সহকোেী 

পধেচ্োলক 

মৎস্য অধিদপ্তে 

েনগণ সর্রকোন স্থোন সথরক 

সর্ সকোন সমি প্ররিোেনীি 

তথ্য সংগ্রহ কেরত পোেরব। 

এরত সসবো গ্রধহতোে ব্যি ও 

সমরিে সোেি হরব। 

 100%কনরটন্ট 

প্রকোধশত,  কনরটন্ট 

সংখ্যো 1000+টি 

10.  দহল্প দিস্ক / েথ্য দসবা দকন্দ্র 

িািে 

 মৎস্য েবন-

০৫/০৩/২০১৩ধি. 

তোধেরখ তথ্য সসবো 

সকন্দ্র স্থোপন করে 

 সেলো পর্ মোরিে তথ্য 

সসবো সকন্দ্র স্থোপরনে 

লর্ষণয পত্র সপ্রেণ কেো 

হরিরে 

১/২/২০১৭ 30/06/১৮ েনোব সমোোঃ 

আলমগীে কবীে, 

সহকোেী 

পধেচ্োলক 

মৎস্য অধিদপ্তে 

চ্োধষরদে তথ্য সসবো প্রদোন 

সহেতে হরব এবং 

মৎস্যচ্োধষরদে অধফস 

পধেদশ মন কমরব, ব্যি 

কমরব ও সেোগোধন্ত লোঘব 

হরব। 

 স্থোধপত তথ্য সসবো 

সকন্দ্র ১টিএবং সসবো 

গ্রধহতো কর্তমক গৃহীত 

সসবো পধেমোণ 500+ 

সংখ্যক; 

সোধেস অরটোরমশন 

11.  মৎস্যখোরযে লোইরসধসং 

(পোইলটিং) 

 সফট্ওিযোে চূড়োন্তকেণ 

প্রধক্রিোিীন 

১/১০/২০১৭ 30/06/১8 েনোব সমোহোম্মদ 

ইকবোল সহোরসন, 

সপ্রোগ্রোমোে 

সেধেরেশন, লোইরসস 

প্রদোন ও নবোিরনে স্ষণরত্র 

দ্ষণতো অেমন ও সুষ্ঠু 

মধনটধেং ব্যবস্থো চ্োলু হরব, 

ফরল সসবো গ্রধহতোে 

সেোগোধন্ত কমরব। 

 অনলোইরন গৃহীত 

আরবদন সংখ্যো শূন্যটি 

এবং প্রদোনকৃত 

লোইরসস সংখ্যো 

শূন্যটি; 

অি:স্থন অধফরসে ইরনোরেশন কোর্ মক্রম তদোেধক 

12.  অধিদপ্তরেে অিীন সকল 

দপ্তে ও অধিদপ্তরেে 

ইরনোরেশন টিমসমূহ সধক্রি 

কেো এবং প্রধত মোরস টিরমে 

সেো ধনধিত কেো 

১/২/২০১৭ 30/06/১8 েনোব সমোোঃ 

মরনোিোে সহোরসন 

উপপধেচ্োলক (অথ ম 

ও পধেকল্পনো) 

ধনিধমত সেো আহবোন।  আহবোনকৃত সেোে 

সংখ্যো 10টি এবং 

প্রস্তুতকৃত 

কোর্ মধববেণীে সংখ্যো 

শূন্যটি 

13.  অধিদপ্তরেে অিীন সকল 

দপ্তরেে ইরনোরেশন সংক্রোন্ত 

বোধষ মক কম মপধেকল্পনো প্রণিন, 

পর্ মোরলোচ্নো এবং প্ররিোেনীি 

পেোমশ ম প্রদোন 

১/২/২০১৭ 30/০6/১8 েনোব সমোোঃ 

আলমগীে কবীে, 

সহকোেী 

পধেচ্োলক 

মৎস্য অধিদপ্তে 

বোধষ মক কম মপধেকল্পনো 

প্রণিন ধনধিত কেো। 

 প্রণীত 

কম মপধেকল্পনোে 

সংখ্যো ১টি 

আইধডিো ম্যোরনেরমন্ট ও সেলআপ 

14.  আইধডিো বোেোই করে প্রোপ্ত 

আইধডিোসমূহ বোস্তবোিরনে 

েন্য প্ররিোেনীি পদর্ষণপ 

গ্রহণ 

১/২/২০১৭ 30/06/১8 েনোব সেকোে 

মুহোম্মদ েধফকুল 

আলম, সহকোেী 

পধেচ্োলক 

 (অথ ম ), মৎস্য 

সোেোরদরশ বোস্তবোধিত 

আইধডিো। 

 বোেোইকৃত আইধডিোে 

সংখ্যো 16টি 

 বোস্তবোিনকৃত 

আইধডিোে সংখ্যো 

12টি; 



 

 

অধিদপ্তে 

15.  সমন্টে ধনরিোগ ও সমন্টেরদে 

প্রধশ্ষণণ 

১/৩/২০১৭ ৩০/০৬/১৮ েনোব সেকোে 

মুহোম্মদ েধফকুল 

আলম, সহকোেী 

পধেচ্োলক 

 (অথ ম ), মৎস্য 

অধিদপ্তে 

সমন্টে ধনরিোগ ও সমন্টেগরণে 

প্রধশ্ষণণ সমোপ্তকেণ, র্োরত 

পোইলট প্রকল্পগুধল সুষ্ঠুেোরব 

তদোেধক ও বোস্তবোিন সম্ভব 

হরব। 

 ধনরিোগকৃত সমন্টে 

সংখ্যো  6েন 

 প্রদোনকৃত প্রধশ্ষণণ 

সংখ্যো শূন্য; 

ইরনোরেটেরদে আধথ মক সহোিতো প্রদোন 

16.  অধিদপ্তে ও মোঠ পর্ মোরিে 

কম মকতমোগরণে উদ্ভোবনী 

উরযোগ বোস্তবোিরন সহোিতো 

প্রদোন 

১/২/২০১৭ 30/06/১8 েনোব সেকোে 

মুহোম্মদ েধফকুল 

আলম, সহকোেী 

পধেচ্োলক 

 (অথ ম ), মৎস্য 

অধিদপ্তে 

সহোিতো প্রদোন কেোে েন্য 

েোেস্ব খোরত অরথ মে সংস্থোন 

েরিরে। 

 প্রদোনকৃত আধথ মক 

সহোিতোে পধমোণ শূন্য 

টোকো। 

 বোস্তবোিনকৃত উরযোগ 

সংখ্যো ০১টি; 

পোট মনোেধশপ ও সনটওিোকম 

17.  সসবো পদ্ধধত সহধেকেণ, ই-

ফোইধলং, ইরনোরেশন ইতযোধদ 

ধবষরি প্রধশ্ষণণ প্রদোরনে েন্য 

এটুআই ও সংধিষ্ট অন্যোন্য 

প্রধতষ্ঠোন/ অংশীেন 

ধচ্ধিতকেণ ও তোরদে সংরগ 

সর্োগোরর্োগ 

১/২/২০১৭ ৩১/১২/১৭ েনোব বদরুল 

আলম শোহীন, 

সহকোেী প্রিোন, 

মৎস্য অধিদপ্তে 

প্রধতষ্ঠোন, অংশীেন ও 

সহরর্োধগতোে স্ষণত্র 

ধচ্ধিতকেণ। 

 অংশীেন ধহরসরব 

এটুআই সপ্রোগ্রোম ও 

সকধবরনট ধডধেশন 

উরেখরর্োগ্য 

 প্রোপ্ত প্রধশ্ষণণ সংখ্যো 

100+ েন; 

সসোস্যোল ধমধডিোে ব্যবহোে 

18.  সসবো উদ্ভোবন প্রধক্রিোে ধবষরি 

মতোমত গ্রহরণে েন্য ই-

সমইল ব্যবহোরেে পোশোপোধশ 

অন্যোন্য সোমোধেক মোধ্যরমে 

ব্যবহোে ধনধিত কেোে 

সম্ভোবতো র্োচ্োই কেো হরব।  

 ৫৪৪টি Facebook 

page Open কেো 

হরিরে 

১/২/২০১৭ ৩০/০৬/১৮ েনোব সমোোঃ 

আলমগীে কবীে, 

সহকোেী 

পধেচ্োলক 

মৎস্য অধিদপ্তে 

সসোস্যোল ধমধডিোে কোর্ মকে 

ব্যবহোে,  সোমোধেক মোধ্যম 

(রর্মন-সফসবুক) সপইে 

সখোলো, সফসবুক সপইরেে 

মোধ্যরম েনগরণে সোরথ 

সেোসধে সর্োগোরর্োগ স্থোপন। 

 চ্োলুকৃত সফসবুক 

সপইরে গৃধহত মতোমত 

সংখ্যো 5000+ এবং 

প্রদোনকৃত সসবো সংখ্যো 

500+; 

পুেেোে 

19.  সৃেনশীল ই-গেরন মস ও ই-

সসবো কোর্ মক্রম বোস্তবোিরন 

সেকোধে কম মকতমোরদে 

পুেেোে প্রবতমন। 

 মোঠ পর্ মোরিে 

কম মকতমোরক পুেেোে 

প্রদোন কেো হরিরে 

 Appreciation 

letter সদিো হরিরে 

১/২/২০১৭ ৩০/০৬/১৮ েনোব সমোোঃ 

মরনোিোে সহোরসন 

উপপধেচ্োলক (অথ ম 

ও পধেকল্পনো) 

ই-গেরন মস ও ই-সসবো 

প্রদোরন সেকোধে পর্ মোরিে 

সনর্তত্ব গরড় উঠরব। 

 পুেেোে প্রোপ্ত কম মকতমো 

সংখ্যো 1টি 

 প্রদোনকৃত 

Appreciation 

letter শূন্যটি 

 

 

 



 

 

২.মাঠ ির্ থাদয় ইদোদিেে কার্ থক্রম: 

মৎস্য ও প্রাজর্সম্পে মন্ত্রর্ালদয়র মাঠ ির্ থাদয়র কম থকেথাগর্ কর্তথক গত ২৮/০২/২০১৮ ধি. তোধেরখ প্রদধশ মত মৎস্য 

অজধেপ্তদরর িাইলট প্রকল্পসমূরহে তোধলকো। 

 

মৎস্য অধিদপ্তেোঃ 

ক্রধমক 

নং 

বাস্তবায়েকারী কম থকেথা িাইলট উদযাদগর োম কোর্ মক্রম  

১.  েনোব সরেোে কুমোে ধমধি, উপরেলো 

মৎস্য অধফস, ডুমুধেিো, খলনো 

সমোবোইল নং 01714444262 

ধশরেোনোমোঃ মৎস্য সম্প্রসোেণ সসবো 

সহধেকেরণে লর্ষণয ওিোড মধেধিক 

মোে ও ধচ্ংধড়চ্োষ ধবষিক ভ্রোম্যমোন 

সসবো কম মসূধচ্ 

 

 এককেোরব সকল চ্োধষে ধনকট 

সসবো প্রদোন সম্ভব নি; 

 ১২৬ েন প্রধশ্ষণক ততধেে 

মোধ্যরম মৎস্যচ্োধষরদে সসবো 

প্রদোন অব্যোহৃত েোখো হরিরে; 

 ১২০০০-১৩০০০ চ্োধষ প্রধত 

বেে এ পদ্ধধতরত সসবো পোরে; 

 ১২০০০-১৩০০০ ঘন্টো সমি 

সোেি হরে। 

২.  েনোব েধহরুন নবী 

খোমোে ব্যবস্থোপক, সমৌলেীবোেোে, 

সমোবোইল নং ০১৭২৩৩৮৮৪২৩ 

ধশরেোনোমোঃ ধনধবড় সর্োগোরর্োগ 

স্থোপরনে মোধ্যরম মোেচ্োষ সসবো 

সহধেকেণ ও চ্োধষরদে ডোটোরবইে 

ততধে 

 

 সকল অধফরস সেকোধে ধসম 

থোকরব; 

 সকল সসবো ঐ সমোবোইল সথরক 

পোরব; 

 চ্োধষ ডোটোরবইে ততধেকেণ; 

 অযোপস ততধেে কোর্ মক্রম 

চ্লমোন; 

৩.  েনোব দমাোঃ কামরুল হাসাে সরকার, 

ধসধনিে উপরেলো মৎস্য কম মকতমো, 

পোবনো সদে 

সমোবোইল নং 01746710230 

 

ধশরেোনোমোঃ মৎস্য বোতমো সমোবোইল 

অযোপস 

 

 ধেধডও িোেণ করে এলোকোি 

সলোকোল টিধে চ্যোরনরল প্রচ্োে; 

 ওরিবরপোট মোরলে মোধ্যরম 

মৎস্যচ্োষ সম্প্রসোেণ; 

 তথ্য প্রযুধক্ত ব্যবহোরেে মোধ্যরম 

প্রোধন্তক েনরগোধষ্ঠরক 

মোেচ্োষ/ব্যবস্থোপনোি উৈুদ্ধকেণ; 

৪.  িোব দমাোঃ োজসর উজিে, ধসধনিে 

উিদিলা মৎস্য কম থকেথা, মুধসগঞ্জ 

সদে; সমোবোইল নং 

01710580676 

 

ধশরেোনোমোঃ প্রযুধক্ত ব্যবহোে করে 

মৎস্য পেোমশ ম চ্োধষে সদোড়রগোড়োি 

 

 আরগ চ্োধষ অধফস আসরতো এখন 

অধফস চ্োধষে ধনকট র্োি; 

 খোয ধবরক্রতোে কোরে চ্োধষ 

সসবো গ্রহণ করে, খোয 

ধবরক্রতোে সদোকোরন উপরেলো 

অধফরসে সমোবোইল নম্বে 

সেবেোহ কেো হরিরে/ 

ইউধডধসসহ; 

 সেরল পেীরত সসবো সমোবোইরলে 

মোধ্যরম প্রদোন কেো হি; 

 বোরকেগঞ্জ সথরক শুরু হরিধেল 

এখন মুধসগঞ্জ এ চ্লমোন 



 

 

েরিরে। 

৫.  তোেোপদ সচ্ৌহোন 

ধসধনিে উপরেলো মৎস্য কম মকতমো,  

পোব মতীপুে-ধদনোেপুে 

ধদনোেপুে ০১৭১৭৭৮৬১৭৬ 

মৎস্য খোয লোইরসস প্রোধপ্ত সহধেকেণ 

৫েনরক নতুন পদ্ধধতরত লোইরসস 

প্রদোন কেো হরিরে। 

 সসবো প্রদোন চ্লমোন ; 

 

৬.  েনোব আব্দুস সোলোম 

উপরেলো মৎস্য কম মকতমো 

ওসমোনী নগে, ধসরলট 

সমোবোইল নং-০১৭১০-৪৫২৭৯৫ 

ধশরেোনোমোঃ হোওড় অঞ্চরল পুকুরে 

েনসোিোেণ মোরে চ্োরষ উদ্ধুদ্ধকেণ 

 

 সেরল ডোটোরবইে ততধে; 

 চ্োধহদোধেধিক প্রধশ্ষণণ প্রদোন; 

 Cage/Pen culture-এে 

চ্োধষরদে পেোমশ ম সসবো প্রদোন; 

 প্রোথধমক পর্ মোরি েরিরে। 

৭.  ফেীন্দ চন্দ্র সরকার, জসজেয়র 

উিদিলা মৎস্য কম থকেথা, 

দগালািগঞ্জ, ধসরলট ০১৭১৬৪৮৯৪০৫ 

 

লোগসই মোেচ্োষ ধবষিক প্রধশ্ষণণ 

পদ্ধধত 

 

 চ্োধহদোধেধিক প্রধশ্ষণণ প্রদোন; 

 সফসবুক/সপোট মোল ইতযোধদে 

মোধ্যরম প্রধশ্ষণণ চ্োধহদো ধনরুপন। 

৮.  েনোব সমোোঃ সুলতোন মোহমুদ 

ধসধনিে উপরেলো মৎস্য কম মকতমো 

কুলোউড়ো, সমৌলেীবোেোে 

01722386630 

মৎস্য েপ্তোধনে সুরর্োগ সৃধষ্টে মোধ্যরম 

তবরদধশক মুদ্রো অেমন এবং মোেচ্োধষে 

সঠিক দোম প্রোধপ্ত ধনধিতকেণ 

 কুলোউড়ো স্থল বন্দে হরত মোে 

েপ্তোনী কেো হরে; 

 ১ ল্ষণ ৭৬ হোেোে ১৭০ সকধে 

মোে েোেরত েপ্তোনী হরিরে। 

৯. েনোব সমোোঃ মধনরুজ্জোমোন 

সেলো মৎস্য কম মকতমো, সফনী 

সমোবোইল নং 01718489669 

ধশরেোনোমোঃ চ্োধষে সদোড়রগোড়োি 

ভ্রোম্যমোন মৎস্যচ্োষ প্রযুধক্ত সসবো 

ধনধিতকেণ 

 

 দোগনভূঞো উপরেলোি পোইলটিং 

হরে; 

 চ্োধষ ডোটোরবে ততধেকেণ; 

 হোটবোেোরে অস্থোিী কযোম্প করে 

প্রধশ্ষণণ প্রদোন; 

 এসএমএস এে মোধ্যরম তথ্য 

সসবো প্রদোন। 

১০. েনোব সমোোঃ মধনরুজ্জোমোন 

সেলো মৎস্য কম মকতমো, সফনী 

সমোবোইল নং 01718489669 

ধশরেোনোমোঃ এক্সরসল সূত্র ব্যবহোে করে 

তথ্য সসবো প্রদোন 

 এ ধবষরি অযোপস ততধে কেরত 

আগ্রধহ; 

১১.  েনোব হাজেউজ্জামাে উিদিলা মৎস্য 

কম থকেথা, তোলো, সোতধ্ষণেো, সমোবোইল 

নং ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ 

ধশরেোনোমোঃ মৎস্যচ্োষ পুকুরে বোফোে 

সেোন প্রযুধক্ত ব্যবহোে (প্রযুধক্ত উদ্ভোবন) 

 

 ১ম সশোরকধসংএ পুকুরে সটে 

কেোে পেোমশ ম প্রদোন কেো 

হরিধেল। 

১২.  েনোব হাজেউজ্জামাে উিদিলা মৎস্য 

কম থকেথা, তোলো, সোতধ্ষণেো, সমোবোইল 

নং ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ 

ধশরেোনোমোঃ পোধনে ধপএইচ্ ধনণ মরি 

েন্য কম খেরচ্ে পদ্ধধত ধনি মোেণ 

 টিউবওরিরলে পোধনে পেী্ষণো 

সমোপ্ত। 

১৩.  েনোব হাজেউজ্জামাে উিদিলা মৎস্য 

কম থকেথা, তোলো, সোতধ্ষণেো, সমোবোইল 

নং ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ 

সপোনোমোে পধেবহরন এরেরটড ধফস 

ট্রোসরপোর্ট 

 সপোনো পধেবহন ট্োংরক ব্যোটোেী 

চ্োধলত এরেরটড ব্যবহোে কেো হি; 

 কুধলং সচ্ম্বোে েোখো হরিরে। 

১৪.  েনোব হাজেউজ্জামাে উিদিলা মৎস্য 

কম থকেথা, তোলো, সোতধ্ষণেো, 

০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ 

ধশরেোনোমোঃ ধনেস্ব ওরিবসোইট ততধেে 

মোধ্যরম তথ্য সসবো প্রদোন 

 কোর্ মক্রম চ্লমোন 

১৫.  সাধে চন্দ্র সরকার, জসজেয়র উিদিলা ধশরেোনোমোঃ মৎস্য পেোমশ ম অযোপস  সেধিরকরটড 



 

 

মৎস্য কম থকেথা, দোয়াখালী সের 

০১৭১৮০০৫১৭৫ 

ততধেে মোধ্যরম তথ্য সসবো প্রদোন 

১৬.  েনোব দমাোঃ কামরুল ইসলাম 

জসজেয়র উিদিলা মৎস্য কম মকতমো 

কলািাড়া,িটুয়াখালী 

দমাবাইল োং-01716537730 

ধশরেোনোমোঃ মৎস্যচাজি বােথা 

(রমোবোইল সমরসে এে মোধ্যরম 

(মৎস্যচ্োধষরদে চ্োধহদোধেধিক প্রযুধক্ত 

সসবো প্রদোন) 

 সমোবোইল অযোপটি সশোরকধসং এ 

উরদ্ভোিন কেো হরিরে, ডোটো 

সেধলরডশরনে পে সেধিরকশরনে 

ধসদ্ধোন্ত। 

 

 

মৎস্য ও প্রাজর্সম্পে মন্ত্রর্ালদয়র মাঠ ির্ থাদয়র কম থকেথাগর্ কর্তথক গত ২৮/০২/২০১৮ ধি. তোধেরখ সশোরকধসং এ প্রদধশ মত 

হওয়ার ির মৎস্য অজধেপ্তদরর প্রস্তাজবে গ্রুিজিজত্তক প্রকল্পসমূহ। 

মৎস্য অধিদপ্তে কর্তমক বোস্তবোধিত পোইলট উরযোগসমূহ গ্রুপধেধিক কোর্ মক্রম পধেচ্োলনোে প্রস্তোব 

ক্রমিক নং সেবার নাি বাস্তবায়নকারীর দপ্তররর নাি ও সেবার বর্তিান অবস্থা 

সরমিরকরেড: ০১টি  

১ সিাবাইল অযাপরের িাধ্যরি িৎস্য 

পরাির্ ত প্রদান  

(ইরর্ািরধ্য মররিরকর্ন করা  হরয়রে) 

মেমনয়র উপরেলা িৎস্য কি তকর্তা, সনায়াখালী েদর, েংযুক্ত এটুআই 

সপ্রাগ্রাি । এ অযারপর িাধ্যরি ২৫,০০০ (পঁমির্ হাোর) এর অমিক েংখ্যক 

িামি ডাউনরলাড করার িাধ্যরি সেবা গ্রহণ কররে 

সরমিরকর্রনর অরপক্ষায়: ০১টি  

২ মৎস্য বোতমো সমোবোইল অযোপস  

 

(উরদ্ভোিন কেো হরিরে, ডোটো সেধলরডশন 

কেোে পে Replicated কেো সর্রত 

পোরে) 

েনোব দমাোঃ কামরুল ইসলাম, জসজেয়র উিদিলা মৎস্য কম মকতমো 

কলািাড়া,িটুয়াখালী 

Further Piloting: ০৯ 

৩ প্রযুমক্ত মনর্ তর মনমবড় স াগার াগ স্থাপরনর 

িাধ্যরি িৎস্যিাি সেবা েহমেকরণ 

 (৭টি উপরেলায়)   

ড. সমোোঃ মধনরুজ্জোমোন, সেলো মৎস্য কম মকতমো, সফনী। 

েনোব সরেোে কুমোে ধমধি, উপরেলো মৎস্য কম মকতমো ডুমুধেিো, খলনো,  

িোব দমা: িজহরুন্নবী, খামার ব্যবিািক দম লিীবািার 

েনোব দমাোঃ কামরুল হাসাে সরকার ,উিদিলা মৎস্য কম মকতমো দবড়া, 

িাবো 

িোব দমাোঃ োজসর উজিে, উিদিলা মৎস্য কম থকেথা, মুধসগঞ্জ সদে 

নগে, ধসরলট 

ফেীন্দ চন্দ্র সরকার, জসজেয়র উিদিলা মৎস্য কম থকেথা, দগালািগঞ্জ 

৪ মৎস্য েপ্তোধনে সুরর্োগ সৃধষ্টে মোধ্যরম 

তবরদধশক মুদ্রো অেমন এবং মোেচ্োধষে 

সঠিক দোম প্রোধপ্ত ধনধিতকেণ 

(১টি উপরেলায়)   

উপরেলা িৎস্য কি তকর্তা, কুলাউড়া, মেরলে 

 

৫ িৎস্যখাদ্য লাইরেন্স প্রদান ও নবায়ন 

েহমেকরণ।  

 

র্ারাপদ সিৌহান, পাব তর্ীপুর, মদনােপুর, ১ি সর্ারকমেং এর পর গােীপুর 

সেলায় পাইলটিং করা হরয়রে এবং ৫০টি লাইরেন্স প্রদান করা হরয়রে, 

েফ্টওয়যারটি পমরবর্ীর্ ফররির অনুোরর পমরবর্তন করর োরা সদরর্ 

পাইলটিং করার সুপামরর্ করা হরলা। 

৬ এক্সরেল সূত্র ব্যবহার করর র্থ্য সেবা সেবাটি মপমে সবইে, এো অন্যত্র পাইলটিং করা েম্ভব নয়। অনুরূপ 



 

 

প্রদান 

(১টি উপরেলায়)   

ওরয়বরবইে সেবা (Fish Advice System) িৎস্য অমিদপ্তর 

২০১১ োল সেরক িালু সররখরে। েনাব সিাোঃ িমনরুজ্জািান িৎস্য 

অমিদপ্তররর োরে স াগার াগ করর প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কররর্ পারর। 

অমিকর্র পরীক্ষাোঃ ০৪ টি 

৭ * মপএইি সটান ব্যবহার েম্প্রোরণ (১টি 

    উপরেলায় ৩টি ইউমনয়রনর ১০টি 

পুকুরর) 

   পরীক্ষা করার সুপামরর্ 

* পোধনে ধপএইচ্ ধনণ মরি েন্য কম খেরচ্ে 

   পদ্ধধত ধনি মোেণ প্রমোণকসহ উপস্থোপরনে 

   সুপোধেশ 

* সপোনোমোে পধেবহরন এরেরটড ধফস 

   ট্রোসরপোট ম 

* ধনেস্ব ওরিবসোইট ততধেে মোধ্যরম তথ্য 

  সসবো প্রদোন ( মৎস্য অধিদপ্তরেে সোরথ  

  সর্োগোরর্োগ করে ব্যবস্থো গ্রহণ) 

(১টি উপরেলায়) 

মেমনয়র উপরেলা িৎস্য কি তকর্তা, র্ালা, োর্মক্ষরা,  

 

 

উরযোক্তোে সংখ্যোোঃ ১২েন 

সমোট উরযোগোঃ ১৬টি 

সেধিরকশনোঃ ০১টি 

সেধিরকশরনে অরপ্ষণোিোঃ ০১টি 

Further Pilotingঃোঃ  ০৯টি 

অমিকর্র পরীক্ষা-মনমরক্ষাোঃ ০৪টি 

 

 

৩. জিজিটাল উদ্ভাবেী দমলা   

মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর কার্ থালদয়র দের্তদত্ব  A2I প্রকল্প সব থস্তদরর িেগদর্র মদে আইজসটি ও সকল উদ্ভাবেী কার্ থক্রদমর 

ব্যািকো বৃজি ও কািকদম থ উদ্ভাবেদক উৎসাজহে করার উদিদে 6/12/2016 জি. োজরখ হদে 9/12/2016 জি. োজরখ ির্ থন্ত ০4 

(চার)জেে ব্যািী জিজিটাল উদ্ভাবেী দমলার আদয়ািে কদর। বোংলোরদশ কধম্পউটোে কোউধলল চ্িরে এ প্রেে থেী কোর্ মক্রম চ্রল। উি 

দমলায় মৎস্য অজধেপ্তর ও ইদোদিেে টিদমর সেস্যগর্  অাংেগ্রহর্ কদরে। িােীয় ির্ থাদয় জবজিন্ন প্রজেষ্ঠাে,  

 

 

 

 

জচত্র: জিজিটাল ইদোদিেে দমলা ২০১7 এ মৎস্য অজধেপ্তদরর অাংে গ্রহর্ 



 

 

 

 

 

 

মৎস্য অজধেপ্তর, জিজিটাল উদ্ভাবেী দমলায় মৎস্য অজধেপ্তদরর প্রধাে কার্ থালয়সহ মাঠ ির্ থাদয়র উদ্ভাবেী ইদোদিেে কার্ থক্রমসমূহ 

প্রেে থে কদর। দমলায় প্রেজেে জবিয়গুজল জেেরূি: 

 Fish advice system (ওদয়বদবইি) 

 Fish advice Technique (দমাবাইল অযািস) ও মৎস্য চ্োধষ বোতমো 

 বই-পুস্তক ও জলফদলট জবেরর্ 

 অেলাইদে মৎস্য খায উৎিােে, আমোজে-রপ্তাজে, জবক্রয় (িাইকারী ও খুচরা) লাইদসন্স প্রোে প্রজক্রয়া। 

 

৪. মৎস্য অজধেপ্তদরর প্রধাে কার্ থালদয়র ইদোদিেে কজমটির জসিান্ত ও বাস্তবায়ে: 

 মৎস্য অজধেপ্তদরর প্রধাে কার্ থালদয় আগে দসবা গ্রজহোরদের িন্য দহল্পদিক্স/ েথ্য দসবা দকন্দ্র দখালা হদয়দছ; 

 িাদের স্বল্পো দহতু স্বল্প িজরসদর দবজে সাংখ্যক গাড়ী রাখার িন্য জিজিটাল কারিাজকথাং িািে করা হদয়দছ; 

 িেগদের দোড়দগাড়ায় দসবা দি দছ দেয়ার লদক্ষয ই-জরক্রুটদমন্ট জসদেম প্রবেথে কদরদছ; 

 মৎস্য অজধেপ্তর িাটাদবইি ব্যবিািোর িন্য একটি কমে প্লাটফম থ তেজর কদরে, র্ার োম হদলা DoF ERP 

(Enterprise Resource Planner)। সকল িাটাদবিগুদলা DoF ERP দর্দক চলমাে রদয়দছ এবাং প্রদেযক 

ব্যবহারকারী একটি মাত্র আইজি ও িাসওয়াি থ জেদয় সকল এজপ্লদকেে সফট্ওয়যার ব্যবহার করদে িাদরে, বেথমাদে DoF 

ERP-দে DoF PDS, ই-প্রজেক্ষর্ ব্যবিািো, মৎস্য খাদযর লাইদসজন্সাং ও মৎস্য হযাচাজর ইেযাজে সফটওয়যার যুি করা 

হদয়দছ; 

 মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর কার্ থালদয়র জেদে থে দমাোদবক িেগর্দক দসবা প্রোদের লদক্ষ ১৪টি দসবার প্রদসস ম্যাি তেজর করা 

হদয়দছ। এর মদে চলজে অর্ থ বছদর সুফলদিাগীদের মৎস্যখায উৎিােে ও জবক্রয় লাইদসন্স প্রোে এবাং হযাচাজর 

মাজলকদের লাইদসন্স অেলাইদে প্রোদের লদক্ষ ১৪টি প্রদসস ম্যাদির মদে ২টি দসবার প্রদসস ম্যাি অনুর্ায়ী অেলাইদে 

দসবা প্রোদের আওোয় আেয়দের িেদক্ষি গ্রহর্ করা হদয়দছ। র্া ৩০ জুে ২০১৬ এর মদে দেি সফট্ওয়যার তেজরর কাি 

দেি হদয়দছ; 

 গ্রুি দমইল তেজর অজধেপ্তদরর একটি েতুে ইদোদিেে র্ার মােদম মাঠ ির্ থাদয় গ্রুজিাং কদর িত্র দপ্ররর্ করা হদে। 

অজধেপ্তদরর অদেক কম থকেথাদক এ গ্রুি দমইল ব্যবহার করদছে এবাং সকল েপ্তদরর িন্য একটি ই-দমইল একাউন্ট রদয়দছ, 

এটাউন্ট সাংখ্যা প্রায় ৮০০; 

 মৎস্যচাজিদের মদে মৎস্যচাি জবিদয় েথ্য দসবা দি দছ দেওয়ার িন্য ওদয়বদবইি Fish Advice system তেজর করা 

হদয়দছ র্া অজধেপ্তদরর সাদর্ জলাংক রদয়দছ। ২০১৬ সাদল এ দসবাদক আদরা সহিের ও কার্ থকরী করার লদক্ষ দমাবাইদলর 

মােদম েথ্য দসবা প্রোদের লদক্ষয Fish advice Technique োদম দমাবাইল অযািস তেজর করা হদয়দছ; 

 অজফস ব্যবিািোর লদক্ষ মৎস্য ও প্রাজর্সম্পে মন্ত্রর্ালদয়র জেদে থদে DoF PDS তেজর করা হদয়দছ। র্ার মােদম 

প্রোসজেক োজয়ত্ব িালে অদেক সহিের হদয়দছ। 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫. মজন্ত্রিজরিে জবিাগ কর্তথক দপ্রজরে ছক দমাোদবক মৎস্য অধিদপ্তরেে বাৎসজরক উদ্ভাবেী কম থিজরকল্পো 

বাস্তবায়ে অগ্রগজে 
 

ক্রোঃ 

োং 

জবিয় পূব থবেী সিায় গৃহীে জসিান্ত সব থদেি বাস্তবায়ে অগ্রগজে 

1.  ইদোদিেে টিদমর সব থদেি পুেগঠ থে  4/2/2016 জি. োজরদখ ইদোদিেে 

টিদমর সব থদেি পুেগঠ থে করা হদয়দছ; 

2.  ইদোদিেে টিদমর বাজি থক 

কম থিজরকল্পো প্রর্য়দের োজরখ 

 ২২/০৩/২০১৭র্ি. 

3.  খ. ইদোদিেে টিদমর বাজি থক 

কম থিজরকল্পো বাস্তবায়ে অগ্রগজে 

(অজধেপ্তর/সাংিা) 

- ৯০% 

 

4.  জবগে ১২ মাদস অনুজষ্ঠে ইদোদিেে 

সিার সাংখ্যা  

 ১০টি ইদোদিেে সিা অনুজষ্ঠে হদয়দছ 

5.  মাঠ ির্ থাদয়র কম থকেথাদের দ্বারা 

বাস্তবায়োধীে উদ্ভাবেী উদযাগ সাংখ্যা 

(উদ্ভাবেী প্রজেক্ষর্/ কযাসদকজিাং/ 

কম থোলা অর্বা অন্যান্যিাদব) 

- প্রার্জমক উদযাগ ২৫টি  

দোদকজসাং এর মােদম ১০টি উদযাদগ 

রূিান্তর করা হদয়দছ 

6.  ৫জেে ব্যািী উদ্ভাবেী প্রজেক্ষর্ 

কম থোলার আদয়ািে করা (মজন্ত্রিজরিে 

জবিাগ ও এটুআই প্রজেক্ষক জেদয় 

সহায়ো করদব) 

- এ ির্ থন্ত প্রজেক্ষর্ প্রাপ্ত কম থকেথার সাংখ্যা 

৮৫ িে (বাস্তবায়ে কাল 2015-16) 

7.  মন্ত্রর্ালয়/জবিাগ/অজধেপ্তর ির্ থাদয় 

কম থকেথাদের দ্বারা বাস্তবাোধীে 

উদ্ভাবেী উদযাগ সাংখ্যা 

-  জিজিটাল কারিাজকথাং িািে 

 দহল্প দিক্স/েথ্য দসবাদকন্দ্র িািে 

 ই-জরক্রুটদমন্ট ব্যবিািো প্রবেথে 

8.  মাঠ ির্ থাদয়র উদ্ভাবেী িাইলট উদযাগ 

ির্ থাদলাচো ও দোদকজসাং (মজন্ত্র- 

িজরিে জবিাগ ও এটুআই-এর 

সম্পৃিোয়) 

 মাঠ ির্ থাদয়র উদ্ভাবেী িাইলট উদযাগ 

ির্ থাদলাচো ও দোদকজসাং ১টি,  োজরখ 

২৮/০২/201৮জি. 

জচত্র: মৎস্য অজধেপ্তদরর প্রধাে কার্ থালদয়র প্রদবে িদর্ েথ্য দসবা দকন্দ্র 



 

 

9.  মন্ত্রর্ালয়/জবিাগ/অজধেপ্তদরর কেটি 

উদ্ভাবেী উদযাগ দস্কলআি / 

দরজপ্লদকেে করা হদয়দছ? 

(জেদরাোমসহ) 

 মৎস্য অজধেপ্তদরর ১টি উদযাগ 

দরজপ্লদকেে সম্পন্ন  হদয়দছ (Fish 

advice technique েীি থক দমাবাা্ইল 

অযািস) 

10.  মাঠ ির্ থাদয়র কেগুজল উদ্ভাবেী িাইলট 

উদযাগ (মজন্ত্রিজরিে জবিাগ ও 

এটুআই-এর সম্পৃিোয়) দস্কলআি 

করা হদয়দছ? 

- ১টি উদযাগ দস্কলআি করা হদয়দছ 

11.  দরজপ্লদকেে সম্পন্ন করা মাঠ ির্ থাদয়র 

উদ্ভাবেী উদযাগ সাংখ্যা (জেদরাোমসহ) 

 দরজপ্লদকেে সম্পন্ন-০১টি, মৎস্য 

িরামে থ অযািস তেজরর মােদম েথ্য 

দসবা প্রোে 

12.  উদ্ভাবে সাংক্রান্ত ২ জেদের প্রজেক্ষর্ 

আদয়ািে করার োজরখ (১ম ও ২য় 

ব্যাচ) 

- 1২-1৩ িানুয়াজর এবাং ১৪-১৫ 

িানুয়াজর, ২০১৭ 

13.  উদ্ভাবেী উদযাগ গ্রহদর্র িন্য মাঠ 

ির্ থাদয়র কেিে কম থকেথাদক প্রদর্ােো 

প্রোে করা হদয়দছ? (পুরস্কার / জিও 

দলটার/স্বীকৃজে ইেযাজে) 

- - 

14.  উদ্ভাবেী উদযাগ গ্রহদর্র িন্য মাঠ 

ির্ থায়/ মন্ত্রর্ালয়/ জবিাদগর কে িে 

কম থকেথাদক জবদেে প্রজেক্ষদর্ দপ্ররর্ 

করা হদয়দছ? 

- ১িে কম থকেথা, িোব সাধে চন্দ্র 

সরকারদক এটুআই প্রকল্প সহায়োয় 

তবদেজেক প্রজেক্ষর্ প্রোে কদরদছ; 

15.  কেিে কম থকেথা উদ্ভাবেদক সহায়ো 

করার িন্য দমন্টজরাং-এ যুি আদছে? 

- ৬ (ছয়) িে কম থকেথা উদ্ভাবেী 

উদযাগদক সহায়ো করার িন্য 

দমন্টজরাং-এ যুি রদয়দছে; 

16.  দমন্টর প্রজেক্ষর্ আদয়ািে করার 

োজরখ 

 দমন্টরগদর্র প্রজেক্ষর্ এখেও হয়জে 

17.  দেজোং ইেজিটিউট প্রজেক্ষর্ 

কাজরকুলাদম জিজিটাল বাাংলাদেে ও 

ইদোদিেে দসেে যুি করা 

- মৎস্য প্রজেক্ষর্ একাদিমী ৫টি প্রজেক্ষর্ 

কাজরকুলাদম জিজিটাল বাাংলাদেে ও 

ইদোদিেে ৪টি দসেে যুি কদরদছ 

18.  দিলা-উিদিলা ির্ থাদয়র অজফসসহ 

েপ্তরজিজত্তক দফসবুক দিইি তেজর 

এবাং দফসবুক দিইদির জলাংক স্ব স্ব 

েপ্তদরর দিাটাদলর “সামাজিক 

দর্াগাদর্াগ” বাটদে যুি করা 

- মৎস্য অজধেপ্তরসহ মাঠ ির্ থাদয়র দমাট 

544 টি েপ্তদরর দফসবুক দিইি দখালা 

হদয়দছ, অজধেপ্তদরর দফসবুক দিইি 

মুল ওদয়বসাইদট “সামাজিক 

দর্াগাদর্াগ” বাটদে যুি করা হদয়দছ 

19.  দসাোল জমজিয়ার মােদম দ্রুে 

োগজরক সমস্যা সমাধাে ও োপ্তজরক 

কাদি জসদ্বান্ত গ্রহর্ করার দৃোদন্তর 

সাংখ্যা (জবিয়সহ) 

 মৎস্য অজধেপ্তরসহ মাঠ ির্ থাদয়র 

অদেক েপ্তর তেেজন্দে কার্ থক্রম 

দফসবুক দিইদি আিদলাি করদছ এবাং 

চলমাে কার্ থক্রম সম্পদকথ িেগর্দক 

অবজহে করদছ- োপ্তজরক কাদি জসদ্বান্ত 

গ্রহর্ করার সাংখ্যা-৩২০টি 

 

 

উিসাংহারোঃ মৎস্য অজধেপ্তদরর ইদোদিেে কার্ থক্রম চলমাে র্াকায় এ ির্ থন্ত ১৬টি িাইলট উদযাগ মাঠ ির্ থাদয় কম থকেথাগর্ কর্তথক 

িজরচালে হদে। এ ছাড়া এটুআই কর্তথক প্রজেক্ষর্প্রাপ্ত েতুে ইদোদিটরদের ইদোদিেেসমূহ ির্ থাদলাচো কদর দসগুদলা িাইদলাটিাং এর 



 

 

ব্যবিা করদে হদব। এ দক্ষদত্র উদ্ভাবে ও গদবির্া খাে হদে ইদোদিটরদের অর্ থ বরাি প্রোে কদর ইদোদিেে কার্ থক্রম ত্বরাজিে 

করদে হদব। ইদোদিেে কার্ থক্রম মৎস্যচাজি ও অন্যান্য সুফলদিাগীদের মাদে দসবা প্রোদের দক্ষদত্র উদেখদর্াগ্য অবোে রাখদছ। 

ফলশ্রুজেদে জবিাগীর্ কজমেোদরর েপ্তদর ইদোদিেে দফারাদম / দিলা ির্ থাদয়র উন্নয়ে দমলায় জবিয়গুজল আদলাজচে হদয়দছ এবাং 

ইদোদিটরসহ দমন্টেগর্ পুরস্কৃে হদয়দছে।  এদে মৎস্য অজধেপ্তদরর সুোম বৃজি দিদয়দছ।  এ ধারা অব্যোহত রাখা প্রদয়ািে বদল 

প্রজেয়মাে হয়। 

 

 

  


