


ইননোনেশন ফোন্ড প্রদোননর লনযে মৎস্য অধিদপ্তর-এ প্রোপ্ত আইধিয়োসমূহ (২০২০-২১) 

   (জৈষ্ঠ্েতোর ধেধিনত নয়) 

ক্রমিক ইন োনেশন র মশনরো োি ইন োনেটনরর  োি পদমি, কি মস্থল িন্তব্য 

1.  মিশোরনিজ (িৎস্য ডেটোনিইজ) পলোশ িোলো 
উপনজলো িৎস্য কি মকর্মো, 

িোঘোরপোড়ো, যনশোর 
 

2.  
IOT মেমিক পোম র গুণোগুণ পমরিোপক 

স্মোট ম মেেোইস 
ডিোোঃ আলিগীর ড োনস  

মসম য়র উপনজলো িৎস্য 

কি মকর্মো (ম জ ডির্ন ), 

ডিগিগঞ্জ, ড োয়োখোলী 

 

3.  
গুণগর্ িো সম্পন্ন চ্যোপো শুটমক প্রস্তুর্ ও 

িোজোরজোর্করণ 
ডিোোঃ আবু সোঈদ 

উপনজলো িৎস্য কি মকর্মো, 

পত্নীর্লো,  ওগাঁ  
 

4.  
উিি িৎস্য িোজোর ব্যিস্থোপ ো 

(GFMM) 
ডিোোঃ িম দুল ইসলোি 

উপনজলো িৎস্য কি মকর্মো, 

আনেলপুর, জয়পুর োট 
 

5.  
মচ্িংমড় ও িোছ চ্োমিনদর কল্যোনণ গ্রোনি 

গ্রোনি ৪০ মিম নটর মিম  প্রমশক্ষণ  

ডসোন ল ডিোোঃ মজল্লুর 

র িো  মরগো  

মসম য়র উপনজলো িৎস্য 

কি মকর্মো, মচ্র্লিোরী, 

িোনগর োট 

 

6.  
“মিম্প ক্লোি” – মচ্িংমড় চ্োি স -

ব্যিস্থোপ ো ডকৌশল  
সনরোজ কুিোর মিস্ত্রী 

উপ-প্রকল্প পমরচ্োলক, 

সোসনটইন িল ডকোস্টোল অ্যোন্ড 

ডিমর  মিশোমরজ প্রনজক্ট 

 

7.  
িৎস্য চ্োি ডসিো সম্প্রসোরনণ ওয়ো স্টপ 

সোমে মস 

ডিোোঃ শোিসুল আলি 

পোটওয়োরী  

পমরিীক্ষণ ও মূল্যোয়  

কি মকর্মো, ইমলশ সম্পদ 

উন্নয়  ও ব্যিস্থোপ ো প্রকল্প  

 

8.  

পোি মর্য এলোকোয়  দী ও ছড়োয় ডদশীয় 

প্রজোমর্র ডছোট িোনছর উৎপোদ  ও 

প্রোপ্যর্ো বৃমি 

মিজয় কুিোর দোস 
উপনজলো িৎস্য কি মকর্মো, 

রোিগড়, খোগড়োছমড় 
 

9.  

ডদশীয় প্রজোমর্র 

(গুলশো/পোিদো/ডটিংরো/িলো) িোছ চ্োনি 

জোিোলপুর  

িির্োজুনন্নছো  

মসম য়র উপনজলো িৎস্য 

কি মকর্মো, জোিোলপুর সদর, 

জোিোলপুর 

 

10.  

 োওরোঞ্চনল মিলনিোে ম/সোই নিোে ম এর 

িোধ্যনি িৎস্য পরোিশ ম ডসিো প্রদো  ও 

এিিং িৎস্য আই  প্রচ্োর 

ডিোোঃ জোম দুল ইসলোি 
উপনজলো িৎস্য কি মকর্মো, 

দমক্ষণ সু োিগঞ্জ, সু োিগঞ্জ 
 

11.  
ডরোনিোটিনের িোধ্যনি িৎস্য চ্োি 

সম্প্রসোরণ 
ডিো:আব্দুস সোলোি 

উপনজলো িৎস্য কি মকর্মো, 

িদলগোমছ,  ওগাঁ 
 

12.  
অ্যোন্ড্রনয়ে অ্যোপ ও ইউটিউি চ্যোন নলর 

িোধ্যনি িৎস্য সম্প্রসোরণ ডসিো প্রদো  

ডিো: সোিছু উমি  

 

মসম য়র উপনজলো িৎস্য 

কি মকর্মো, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো সদর, 

ব্রোহ্মণিোমড়য়ো 

২০১৯-২০ 

অ্র্ মিছর 

13.  
কৃিনকর আমি োয় িৎস্য ডসিো  

 

ডিোোঃ ডর্ৌম দ  োসো   

 

উনপজলো িৎস্য কি মকর্মো, 

িন ো রগঞ্জ, কুমিল্লো 

২০১৯-২০ 

অ্র্ মিছর 

 

 

 



ফিশারবেজ

পলাশ োলা

উপবজলা মৎস্য কম মকর্মা

োঘারপাড়া, যবশার।



উদ্ভােন গ্রহবের যযৌফককর্া

দুর্ যোগকোলীন পরিস্থরি

ককোরিড-১৯ এি প্রথম ধোরপ

্খন মৎস্যচোষীরেি ক্ষরিি

িোরলকো কিরি বলো হরলো, 

িখন মোঠ প্ যোরে অনুসন্ধোন

করি িোরলকো তিিী কিোটো

শ্রমসোধ্য ও সমে সোরপক্ষ

রিরলো।

িরেি অিোব

একজন চোষী িোি পুকুরি মজুে

কিরি পোবেো মোরিি কপোনো

ক্ররেি িোরলো উৎস্য খুজরিরলন।

রকন্তু আমোি কোরি কিমন িে নো

থোকোে, অন্যত্র ক োন করি করি

িে সংগ্রহ করি িোরক কপোনোি

সন্ধোন কেেো হরেরিল। ্োরি কবশ

সমে ও টোকো খিচ হরেরিল।

জরুিী প্ররেোজন

অন্য এক চোষীি পুকুরি মোি

মোিো ্োরিরলো, জরুিী

রিরিরি মোি আহিন করি

রবক্রে কিোি জন্য রবরক্রিোি

প্ররেোজন হে। রকন্তু রবরক্রিোি

সোরথ ক্োগোর্োগ কিরি

সমে কবশী লোরগ,  রল িোি

রকছু মোি মোিো রগরে কবশ

ক্ষরি হে।



সমস্যার ফেেরে

মৎরস্যি সোরথ জরিি জনরগোষ্ঠী/ব্যবসোরেক প্ররিষ্ঠোরনি 

সহজলিয িে কনই।

প্রচরলি পদ্ধরিরি িে খুরজ পোওেোটো সমে ও শ্রমসোরপক্ষ

রিরেল-টোইম িে হোরিি নোগোরল পোওেো ্োে নো।

সমগ্র কেরশি িে সংগ্রহ করি একীভুি কিো সমে সোরপক্ষ।

ক্ ককোন প্রোকৃরিক দুর্ যোরগ ক্ষরিগ্রস্ত প্রকৃি চোষীরেি খুরজ

কপরি সমস্যোি সম্মুখীন হরি হে।



সমস্যার স্বপবে র্থ্য-উপাত্ত

শ্রমসোরপক্ষ

• প্রোকৃরিক দুর্ যোগ
অথবো করিোনো

মহোমোরিি প্রথম

িোরগ ক্ষরিগ্রস্ত

চোষীরেি ক্ষরিি

িোরলকো কিো

কষ্টসোধ্য রিল।

সমেসোরপক্ষ

• উপরজলো কথরক
রিরপোট যগ্রহন

করি কম্বোইন

করি উর্ধ্যিন

অর রস প্রেোন

সমেসোরপক্ষ

রিল।

পরিেশ যন

• ক্ ককোন সমে
প্ররেোজনীে িে

পোওেো ক্ি নো।

• মোরে মোরে
মোঠপ্ যোরে

অনুসন্ধোন কিো

প্ররেোজন হি।



সমস্যার সমাধান

মৎস্য চোষ ও ব্যবসোি সোরথ

জরিি সকলরক রনরে এমন

একটি অনলোইন রিরিক িে

বোিোেন তিিী কিরি হরব, 

্োরি-

• উপরজলো মৎস্য সম্পরকযি সকল িে

পোওেো ্োরব

• রিরেল টোইরম িে পোওেো ্োরব

• সহরজ অযোরেরসবল হরব



প্রর্যাফশর্ িলািল

চোষীরেি সকল িে সংিক্ষন কিো ্োরব।

চোষীি প্ররেোজন অনুসোরি রবরিন্ন ধিরনি িে প্রেোন সম্ভব হরব।

চোষীরেিরক পিোমশ য প্রেোন প্ররক্রেো সহজিি হরব।

মৎস্য খোদ্য লোইরসন্স আপরডট ও মৎস্য খোদ্য আইন বোস্তবোেরন সোহোয্য কিরব।

রিরেল-টোইম আপরডট পোওেো ্োরব

ব্যবস্থোপনো প্ররক্রেো সহজ হরব।



প্রর্যাফশর্ িলািল

T= 1 ঘন্টো

নরথপত্র কখোজো

T= 20 রমরনট

C= 20 টোকো

ক োন করি

িে সংগ্রহ

T= 1-২ রেন

C = ১৫০ টোকো

V= 1 টি

মোঠপ্ যোরে িে সংগ্রহ

বিদ্যমান পদ্ধবি

র শোিরবজ এ

িে প্রোরি-

T = 

1 রমরনট

C = 

0 টোকো
V = 

0 টি

বিশারবিজ



চ্যাবলঞ্জসমূহ ও উত্তরবের উপায়

•সঠিক সোরি যি মোধ্যরম কডটো সংগ্রহ

•প্রোথরমক ডোটো ইনপুট
চযোরলঞ্জ

• িোজস্ব/প্রকরেি জনবল ব্যবহোি করি কডটো

সংগ্রহ কিো

•সংগৃরহি িে সঠিকিোরব ইনপুট কেেো

উিিরেি

উপোে



উদ্ভোবনটিি পোইলটিং

www.jashorefisheries.com

http://www.jashorefisheries.com/


IoT ভিভিক পাভির গুণাগুণ

পভরমাপক স্মার্ ট ভিিাইস

ম  োঃ আল গীর ম  সেন

সেসনয়র উপসেল  ৎস্য ক মকর্ম (সনে মের্সন)

মেগ গঞ্জ, মন য় খ লী।



উদ্ভ েসনর ম ৌসিকর্ 

❑ সেদ্য  ন পদ্ধসর্সর্ প সনর ম ৌর্ ও র ে য়সনক বেসিষ্ট্যেমূ ে ন ব্যয়েহূল ও ে য় ে সপক্ষ।

❑ সনসেড় প্রসিয় য়   ছ চ সের ফসল প সনর দূেন মেসড়   য়, এই দূেণসক সনয়ন্ত্রন কর র েন্য ে ে মক্ষসনক  সনটসরিং

কর দরক র।

❑ সেদ্য  ন শ্র -সন মর উৎপ দন ব্যেস্থ র মচসয় প্রযুসি সন মর উৎপ দন ব্যেস্থ ে য়, শ্র , জ্ব ল নী ে শ্রয়ী ও অসিক

উৎপ দনিীল।

❑ ে ে মক্ষসনক র্থ্য প্র সি সনসির্  সল চ েীর পসক্ষ ে সয় পস  গী ও ে স্তেেম্মর্ সেদ্ধ ্ত গ্র ন কর েম্ভে ফসল

অন ক সির্ ক্ষসর্র   র্ মেসক সেসনসয় সগর সুরক্ষ  সে।

❑  ৎস্য চ সের ের্ম  ন ি র সক মটকেই ও অব্য  র্ র খসর্ একটি গসর্িীল ে স্তু-েিংস্থ সনক   রে ম্য েে য় র খ র

মক্ষসে প সনর সেস ন্ন িরসনর ম ৌর্-র ে য়সনক   ে র্ ৎক্ষসনক  সে ে ন অপসর   ম।



ে স্য র সেেরণ

❑ ম ৌর্ ও র ে য়সনক   ে েম্পসকম েম্যক ি রণ ন ে ক য় প সন দূসের্  য়।

❑ েল িসয়র প্র কৃসর্ক পসরসেসির   রে ম্য ব্য  র্  ওয় ।

❑   সছর আি নুরূপ বৃসদ্ধ ব্য  র্  ওয় ।

❑   সছর  ড়ক/ মর গে ল ই মদখ মদয় ।

❑ সেসনসয় গ ঝুঁসক সৃসষ্ট্  ওয় র ফসল অসনসকই   ছ চ সে আগ্র   র সেন।

❑ উৎপ দসন সনসয় সের্ শ্র ও জ্ব ল নীর অপচয়  সে ফসল উৎপ দন ব্যয় বৃসদ্ধ ফসল চ েী

ক্ষসর্গ্রস্ত  ন।

❑ প সনর সেস ন্ন প্য র স ট র ে ন র েন্য উপসেল  ৎস্য দিসর আে -  ওয় করসর্ ে য়

ও অসে মর অপচয়  য়।



ে স্য র স্বপসক্ষ র্থ্য-উপ ত্ত

❑   সছর েঠিক বৃসদ্ধ অসনক িংসি প সনর গুণ গুসণর উপর সন মরিীল।

❑ েল িসয়র প্র কৃসর্ক পসরসেসির   রে ম্য ব্য  র্  সল   ছ ে সেই মর গ ি ্ত  সর্ প সর

ে   সছর  ড়ক মদখ মদয়।

❑ সেদ্য  ন ব্যেস্থ ে য় ও ব্যয় ে সপক্ষ  ওয় য় উৎপ দন ব্যয় বৃসদ্ধ প সে।

❑ েঠিক ে সয় েঠিক র্থ্য ন প ওয় র ফসল মেসির   গ ে য় মর গে ল ই/ ড়সক আি ্ত

 সয়   ছ   র   য় ফসল সেসনসয় গকৃর্ অসে মর সুরক্ষ সনসির্  য় ন । ে ম্প্রসর্ক ে সয়

র েি  ী অঞ্চসল অসিসেসনর অ  সে একসদসনর ব্যেি সন প্র য় ৬১৬ ম সিক টন   সছ

  র মগসছ।



উদ্ভ েন/ ে স্য র ে  ি ন



প্রর্য সির্ ফল ফল

➢ র্ ৎক্ষসনক র্থ্য প্র সি সনসির্করণ ও ব্যেস্থ গ্র সন ে  য়র্ প্রদ ন।

➢ র্ ৎক্ষসনক   সে র্থ্য প্র সি সনসির্  ওয় য় উপসেল  ৎস্য দিসর আে   ওয় র েন্য

ে য় ও অসে মর ে শ্রয়  সে।

➢ স্বয়িংসিয়  সে এসরটর ও প সনর প ম্প চ লু/েন্ধ  সে মেসক্ষসে সেদ্যযৎ/জ্ব ল নী ে শ্রয়  সে।

➢ ে য় সর্ ব্যেস্থ গ্র ন কর েম্ভে  ওয় য়  ড়ক/মর গে ল ই মেসক   ছসক রক্ষ কর 

েম্ভে।

উৎপাদনশীলতা



চয সলঞ্জেমূ ও উত্তরসণর উপ য়

ক্রমিক

নং

চ্যালেঞ্জ উত্তরলের উপায়

১ সন মরস  গ্য মেন্সর প্র সিসর্ অে ম ও

ে য় মেিী ল গ ।

মেন্সরেমূস র উপর শুল্ক  ওকুফ কর  সল এই ে স্য র ে  ি ন েম্ভে।

২ প্রসয় েনীয় েকল মেন্সর ও এসরটর

েসন্নসেসির্ সি  ইসের মূল্য

তুলন মূলক মেসি  সে েসল প্র স্তক

চ েীসদর অন গ্র সৃসষ্ট্  সর্ প সর।

 ৎস্য খ   র   সন্ত্রকীকরসণর মক্ষসে কৃসে খ   র   সন্ত্রকীকরণ প্রকসের

ন্য য়  তুমসক মদয় মগসল প্র স্তক প ম সয় ে স্তে য়ন েম্ভে।

৩ এস  সনয় সনণ মসয় মেন্সসরর ব্যে  র

উসেখস  গ্য নয়।

AI (কৃসে বুসদ্ধ ত্ত ) ব্যে  র কসর Emperical Value

Based algorithm বর্রী কর  সে। ক  মি গ্র ন কর 

 সয়সছ এেিং আি ে দী খুে িীঘ্রই র্ েম্পন্ন  সে যুগপৎ মেন্সর

বর্রী/েিংগ্র ক  মি চল  ন রসয়সছ।



স্থিরস্থিত্র/ স্থিস্থিও



উদ্ভাবনের োম

চ্যাপা শুটকী প্রস্তুত ও বাজারজাতকর 

ইনোনেটর

মমাোঃ আবু সাঈদ

উপনেলা মৎস্য কম মকর্মা

পত্নীর্লা,েওগাঁ।



উদ্ভাবে গ্রহনের ম ৌক্তিককর্া

১। চ্যাপা শুটকী ততরীর মাধ্যমম দেমের বববিন্ন স্থামে শুটকী পল্লী গমে দতালা সম্ভব হমব।

২। বাজার ব্যবস্থা উন্নয়মের মাধ্যমম দেমে ববরাট জেমগাষ্ঠীমক মৎস্য খাদ্য গ্রহম র

আওতায় আো সম্ভব হমব।

৩। দেমে আহবরত মামের পচ্ে হ্রাস ও চ্যাপা শুটকী ততরীর মাধ্যমম মূল্য সংম াজে বৃবি

পামব।

৪। োরীমের অংেগ্রহম র হার উমল্লখম াগ্য হামর বৃবি পামব।



সমস্যার ক্তিববরে

চ্যাপা শুটকী একটি উচ্চ দপ্রাটিেসমৃি খাদ্য  া দেহ গঠমের পাোপাবে দেহমক দরাগ

প্রবতমরাধক্ষম কমর দতামল। এটি পুবিকর ও সুস্বাদুও বমট। চ্যাপা শুটকীকর আমামের দেমে

মৎস্য দসক্টমরর জন্য এক ববোল সম্ভাবো এমে বেমত পামর। আমরা জাবে শুটকী মাে সব

স্থামে করা সম্ভব হয় ো, বকন্তু চ্যাপা শুটকীর জন্য শুকমো পু ুঁটি/ফ্যাইসসা মামের শুটকী

প্রময়াজে। ফ্মল দেমের শুটকী সমৃি এলাকা দেমক পু ুঁটি/ফ্যাইসসা মামের শুটকী সংগ্রহ কমর

সারা দেমেইস এইস চ্যাপা শুটকী ততরী করা সম্ভব।



সমস্যার স্বপনে র্থ্য-উপাত্ত

• ১। চ্যাপা শুটকী ততরীর কাঁচ্ামাল( শুকমো পু ুঁটি/ফ্যাইসসা মাে, মামের দতল) প্রাবির সংকট

• ২। চ্যাপা শুটকী ততরীর কাবরগবর েক্ষতার অিাব

• ৩। চ্যাপা শুটকী বাজারজাতকরম র দকৌেতগত ত্রুটি

• ৪। পু ুঁটি/ফ্যাইসসা মামের দ্রুত পচ্েজবেত কার 

• ৫। চ্যাপা শুটকী বেবে িি এলাকামত সীমাবি



উদ্ভাবে/ সমস্যার সমাধাে

উমদ্যাক্তা বেব িাচ্ে ও

কাবরগবর জ্ঞাে প্রোে

চ্যাপা শুটকীর কাঁচ্ামাল

সংগ্রহ ও প্রস্তুতকর 

উমদ্যাক্তামের সামে

শুটকী ব্যবসায়ীমের

সামে বলংমকজ ততরী

বাজারজাতকর 



প্রর্যাক্তিির্ ফলাফল

১। চ্যাপা শুটকী ততরীর মাধ্যমম দেমের বববিন্ন স্থামে শুটকী পল্লী গমে দতালা সম্ভব হমব।

২। বাজার ব্যবস্থা উন্নয়মের মাধ্যমম দেমে ববরাট জেমগাষ্ঠীমক মৎস্য খাদ্য গ্রহম র আওতায় আো

সম্ভব হমব।

৩। দেমে আহবরত মামের পচ্ে হ্রাস ও চ্যাপা শুটকী ততরীর মাধ্যমম মূল্য সংম াজে বৃবি পামব।

৪। োরীমের অংেগ্রহম র হার উমল্লখম াগ্য হামর বৃবি পামব।



চ্যানলঞ্জসমূহ ও উত্তরনের উপায়

চ্যামলঞ্জসমূহ

১। িামলা মামের শুকমো েুটকী ও মামের

দতল সংগ্রহ

২। েক্ষ জেবল ততরী

৩। বাজারজাতকর 

উত্তরম র উপায়

১।চ্যাপা উপম াগী শুটকীর কাঁচ্ামাল সঠিকিামব

সংগ্রমহর জন্য শুটকী পল্লী বেব িাচ্ে

২।প্রবেক্ষম র মাধ্যমম েক্ষ জেবল ততরী

৩।উমদ্যাক্তামের সামে শুটকী ব্যবসায়ীমের

সামে বলংমকজ ততরী



উদ্ভাবেটির স্বপনে মকাে ছক্তিব, ক্তিেক্তিিও, মরফানরন্স, ক্তিবনেষে, 

ইন্সপানরিে ইর্যাক্তিদ থাকনল উনেখ করনবে



উত্তম মৎস্য বাজার ব্যবস্থাপনা

Good Fish Market Management (GFMM)

মমাোঃ মহিদুল ইসলাম

উপজজলা মৎস্য কম মকর্মা

আজেলপুর, জয়পুরিাট



উদ্ভাবন গ্রিজের ম ৌহককর্া

• মেজের অহিকাাংে মৎস্য বাজাজরর ব্যবস্থাপনা স্থানীয় ভাজব িজয় আসজে ম খাজন স্বাস্থযসম্মর্ ও গুনগর্ মানসম্পন্ন আধুহনক

মৎস্য বাজার মজেল এখনও মকাথাও মর্মন দৃহিজগাচর িয়না।

• প্রচহলর্ বাজার ব্যবস্থায় মভাকা িয়রাহন সি মভাকা অহিকার এর হনশ্চয়র্া হবিান করা অজনকাাংজেই সম্ভব িয়হন।

• মৎস্য আইন ও হবহিসমূি নানাভাজব লাংঘজনর সুজ াগও প্রচহলর্ মৎস্য বাজাজর অবাহরর্।

• পহরচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনার অভাজব মাে বাজারগুজলাজর্ সকল মেেীর মভাকাগজের অহভজ্ঞর্া সুখকর িয়না।

• বাজাজর সরবরািকৃর্ মাজের উৎস্য হনে মজয় বা হনহশ্চজর্ মকান মভাকাবান্ধব ব্যবস্িাপনা লক্ষ্য করা  ায়না।

• চলমান মকাহভে-১৯ মিামাহরজর্ বাজাজর পহরচ্ছন্ন এবাং সুগম্য ব্যবস্থাপনা আনায়ন অর্ীব জরুরী।

• জনস্বাজস্থযর জন্য হুমহক স্বরুপ মকান অপদ্রব্য, রাসায়হনকমুক হনরাপে মাে সরবরাজি এই ব্যবস্থাপনা কা মকর।

• উন্নর্ অবকাঠাজমা, স্বাস্থযসম্মর্, গুনমান সম্মর্, মভাকা বান্ধব এবাং মৎস্য আইন ও হবহিসম্মর্ ব্যবস্থাপনার মাধ্যজম উত্তম

মৎস্য বাজার মজেল তর্রীর উজেজে এই ইজনাজভেন আইহেয়াটি গ্রিন করা িজয়জে।



সমস্যার হববরে

• অস্বাস্থযকর, মভজা ও দুগ মন্ধময়। 

• পাহন ও বজময হনষ্কােন ব্যবস্থাপনা না থাকা। 

• হবপনী সমূি পাোপাহে আনুভূহমকভাজব অবস্থান করায় তুলনামূলক অজনক মবেী জায়গা ব্যবিার িয়। 

• হবহভন্ন অপদ্রব্য এবাং রাসায়হনক হমহের্ মাে এবাং মৎস্য আইন বহিোঃভূ মর্ প্রজাহর্র (হপরানিা, জাটকা, আহিকান মাগুর, 

পটকা, মজহল পুেকৃর্ হচাংহি ইর্যাহে) হবপনন। 

• মূল্য র্াহলকা না থাকা এবাং মূল্য হনয়ন্ত্রে ব্যবস্থা না থাকায় একই বাজাজর মাজের োজমর অসামঞ্জস্যর্া মেখা  ায়। 



সমস্যার স্বপজক্ষ্ র্থ্য-উপাত্ত

• সাম্প্রহর্ক সমজয় মভাকাগন ম জিতু মানসম্মর্ পন্য হকনজর্ সজচর্ন র্াই মেজের প্রচহলর্

মােবাজার ব্যবস্থায় আধুহনকর্া আনায়ন করা জরুরী ম খাজন মানসম্মর্ পন্য সরবরাি হনহশ্চর্ করা

সম্ভব িজব।

• মাজের উৎস্য সম্পজকম র্থ্য প্রাহি মােবাজাজর একটি বি হবষয়  া মাজের মূল্য সাংজ াজগ বি

ভূহমকা পালন কজর। এই উদ্ভাবনীজর্ মােবাজাজর একটি কা মকর হনয়ন্ত্রে কক্ষ্ থাকজব  া

বাজারজার্কৃর্ মাজের র্থ্য প্রোজন ভূহমকা রাখজব।

• ইচ্ছা থাকজলও প্রচহলর্ মাে বাজাজরর অস্বাস্থযকর পহরজবজে সকলজেনীর মভাকাগে হবজেষর্ 

মহিলা মভাকাগে ম জর্ পাজরননা। এই উদ্ভাবেী উজোগ মসই পহরহস্থহর্র উন্নহর্ ঘটাজব। 

• বাজাজর মাজের প্রাচু মর্া থাকজলও সাম্প্রহর্ক সমজয় মাজের সঠিক মূল্য প্রাহিজর্ হবক্রর্াগজের 

অসন্তুহি লক্ষ্ করা  ায়। এই উজোজগর ফজল ম  মজেল বাজার গজি উঠজব আো করা  ায় মসখাজন 

মাজের কাাংহখর্ মূল্য সাংজ াগ িজব।  



উদ্ভাবন/ সমস্যার সমািান

• উত্তম বজময ব্যবস্থাপনার জন্য প্রহর্টি মোকান ঢালযুক মমজে সমহির্ িজয় একটি কজর হনষ্কােন কযাজনজলর মাধ্যজম মসন্ট্রাল

কযাজনজলর সাজথ যুক িজব।

• মাে কাটা-বাোর জন্য আলাো ইউহনট থাকজব।

• মাে প্রেে মজনর জন্য ফাইবার, প্লাহিক, িার্ব েীট হকাংবা কাজচর মে ব্যবহৃর্ িজব। মে সমূি একটির উপর আজরকটি উলম্ব

আকাজর স্থাহপর্ িজব।

• মাে প্রেে মজনর মে সমূজির হভর্র জীহবর্ মাজের মক্ষ্জে অযাজরটর আর মৃর্ মাজের মক্ষ্জে মানসম্মর্ বরফ সমহির্ থাকজব।

• হবজক্রর্াগন বাজাজর মাে সরবরাজির পূজব মই মকন্দ্রীয় হনয়ন্ত্রে মকন্দ্র (CCC) মথজক ট্যাগ সাংগ্রি করজব  াজর্ সরবরািকৃর্

মাজের প্রজাহর্, পহরমান ও উৎস উজেখ থাকজব।

• মকন্দ্রীয় হনয়ন্ত্রে মকন্দ্র (CCC) বাজাজর সরবরািকৃর্ মাজের প্রহর্টি লট মথজক নমুনা সাংগ্রি করজব এবাং

ফরমাহলন/অপদ্রব্য/রাসায়হনক মটি কজর ট্যাজগ উজেখ করজব।

• মকন্দ্রীয় ওজন কক্ষ্ ও মূল্য  াচাই কক্ষ্ (Central Weighing & Pricing Room-CWP ) মথজক

মক্রর্াগন মূল্য ও ওজন  াচাই করজর্ পারজবন।

• মকন্দ্রীয় হনয়ন্ত্রে মকন্দ্র (CCC) এবাং মকন্দ্রীয় ওজন ও মূল্য  াচাই কক্ষ্ (CWP ) মর্ জনবল হনজয়াগ প্রহক্রয়াটি মৎস্য

েিজরর পরামজে ম বাজার কহমটি ও স্থানীয় সরকার স্থানীয় পদ্ধহর্জর্ সম্পন্ন করজবন।



প্রর্যাহের্ ফলাফল

• মভজা/অস্বাস্থযকর বাজারজক শুষ্ক বাজাজর (Dry Fish Market) পহরনর্ করজব। 

• সঠিক পাহন ও বজময হনষ্কােন ব্যবস্থাপনা তর্রী করজব।  

• পাোপাহে আনুভূহমকভাজব হবক্রয় হবপনীর পহরবজর্ম উলম্ব হবপনী (Vertical Market 

System-VMS ) ব্যবস্থা গজি উঠজব। 

• মকন্দ্রীয় হনয়ন্ত্রন মকন্দ্র (Central Control Centre-CCC ) এর মাধ্যজম বাজাজর 

ফরমাহলন হমহের্ মাে এবাং মৎস্য আইন বহিোঃভূ মর্ প্রজাহর্র (হপরানিা, জাটকা, আহিকান 

মাগুর, পটকা ইর্যাহে) হবপনন মরাি করা িজব। 

• মকন্দ্রীয় ওজন কক্ষ্ ও মূল্য  াচাই কক্ষ্ (Central Weighing & Pricing 

Room-CWP ) মথজক স্ব-হনয়হন্ত্রর্ বাজার ব্যবস্থাপনা গজি ওঠজব। 



চযাজলঞ্জসমূি ও উত্তরজের উপায়

• একটি প্রচহলর্ মাে বাজাজরর সম্পূে ম অাংেজক রুপান্তর করা ব্যয় সাজপক্ষ্ ফজল প্রাথহমকভাজব 

উপজজলা প মাজয়র প্রিান মাে বাজাজরর একটি অাংেজক এই উদ্ভাবন রুপান্তজরর আওর্ায় আনা 

ম জর্ পাজর।

• বাজাজরর অবকাঠাজমাগর্ রুপান্তর সােয়ী মূজল্য করা একটি বি চযাজলঞ্জ  া উজত্তারজে স্থানীয় 

প মাজয় সিজপ্রাপ্য উপকরে হেজয় তর্রীর মাধ্যজম ব্যয় সাংজকাচন করা সম্ভব।

• বাজাজরর ব্যবস্থাপনাগর্ রুপান্তর ম জিতু স্থানীয় বাজার কহমটির মাধ্যজম করা িজব মসজিতু 
র্াজেরজক প্রজয়াজনীয় হেকহনজে মো ও মহনটহরাং করজর্ িজব।    



ইন্সপাজরোন এন্ড মরফাজরন্স গ্যালারী



বাাংলাজেজের প্রচহলর্ আনুভূহমক মাে বাজার



বাাংলাজেজের প্রচহলর্ আনুভূহমক মাে বাজার



চীজনর একটি আধুহনক উলম্ব মাে বাজার



মকাহরয়াজর্ একটি আধুহনক উলম্ব মাে বাজার



জাপাজন একটি আধুহনক উলম্ব মাে বাজার



ভীজয়র্নাজম একটি আধুহনক উলম্ব মাে বাজার



উদ্ভাবনী প্রকজের মাে বাজাজরর সম্ভব্য উলম্ব কাঠাজমা



উদ্ভাবনী প্রকজের মাে বাজাজরর সম্ভব্য মল-আউট



উদ্ভাবনী প্রকজের মাে বাজাজরর মকন্দ্রীয় হনয়ন্ত্রে কজক্ষ্ সরবরািকৃর্ নমুনা ট্যাগ



চায়না, িাংকাং ও অজেহলয়াজর্ একটি আধুহনক মাে বাজার



উদ্ভাবনের োমঃ চ িংচি ও মাছ  াচিনের কল্যানে গ্রানম গ্রানম ৪০

চমচেনের চমচে প্রচিক্ষণ

স ানেল সমাঃ চিল্লুর রেমাে চরগাে

চ চেয়র উপনিলা মৎস্য অচি ার

চ তলমারী, বানগরোে।



 মস্যার চববরণ

•চ তলমারী উপনিলায় প্রায় ২০ োিার চ িংচি  ািী আনছ।

• ািীরা চবরূপ আবোওয়া, োবোে, অচত বৃচি, খরা, বন্যা, ঘূচণ িঝি ইতযাচে চবচিন্ন প্রাকৃচতক

দুন্ িানগর কারনণ ক্ষচতগ্রস্ে ।

•তারা  াচেোমত প্রচিক্ষণ চেনত পানর ো।

•প্রনয়ািেীয়  িংখ্যক প্রচিক্ষনণর ঘােচত।

• ারা চেনের কম িঘন্টা েি।



উদ্ভাবে গ্রেনণর স্ৌচককতা

•ক্ষচতগ্রস্ত ও চেনিোরা অচিক  িংখ্যক  ািীনক গ্রানম গ্রানম স্বল্প  মনয়  াচেো মত উন্নত মাছ ও

চ িংচি  ানির প্রচিক্ষণ সেয়ার িন্য এই ইনোনিিে উনযাগ সেওয়া েনয়নছ।



 মস্যার স্বপনক্ষ তথ্য-উপাত্ত

•বাজেটঃ ১২,৫০০ টাকা

•সময়ঃ ০১-০৪ দিন

• ািীর সমাে খর ঃ ১০০-২০০ োকা, 

•সমাে ্াতায়াতঃ আনছ।



উদ্ভাবে/  মস্যার  মািাে

 ািীনের গ্রানম চগনয় মাত্র ৪০ চমচেে  ময় ব্যয় কনর তানের  াচেোমত উন্নত মাছ ও চ িংচি

 ানির প্রচিক্ষনণর ব্যাবস্থা করা েনল স্বল্প  মনয় কম খরন অচিক  িংখ্যক  ািীনক উন্নত মাছ

 ানির আওতায় আো ্ানব।



•বাজেটঃ ৩০০০ টাকা

•সময়ঃ ৪০ দমদনট

• ািীর সমাে খর ঃ ০ (শূণ্য), 

•সমাে ্াতায়াতঃ ০ (শূণ্য)



প্রতযাচিত িলািল (টিচ চি)

• টিচ চি= সমাে  ময়ঃ ৪০ চমচেে,  ািীর সমাে খর ঃ ০ (শূণ্য), সমাে ্াতায়াতঃ ০ (শূণ্য)

•  াচেো চিচত্তক প্রচিক্ষণ পানব

• অচিক  িংখ্যক  ািী প্রচিক্ষণ পানব

•  েনি  ািীনের েক্ষতা বৃচি পানব

• চেরাপে মাছ ও চ িংচি উৎপােে কা্ িক্রম ত্বরাচিত েনব।



 যানলঞ্জ মূে ও উত্তরনণর উপায়

ক্রচমক েিং  যানলঞ্জ উত্তরনণর উপায়

০১ প্রচিক্ষনণর চবিয় চেি িারণ
 ািীনের  ানে আনলা োর  ময় অচিক  িংখ্যক  ািীর

মতামনতর চিচত্তনত  মনয়াপন্াগী চবিয় চেি িারণ

০২ কনরাো পচরচস্থচতনত প্রচিক্ষণ বাস্তবায়ে করা
কনরাো পচরচস্থচত উন্নচত েনল (লকডাউে উনে সগনল) প্রচিক্ষণ

বাস্তবায়ে করা ্ানব।



উদ্ভাবেটির স্বপনক্ষ চকছু ছচব

চ ত্রঃ চ তলমারী উপনিলার চবচিন্ন গ্রানম ৪০ চমচেনের কনয়কটি চমচে প্রচিক্ষণ।



উদ্ভাবনের োম
‘শ্রিম্প্র ক্লাব’

শ্র িংশ্রি  াষ সহ-ব্যবস্থাপনা ক ৌশল

উপ-প্র ল্প পশ্রি াল 

সাসটেইটনবল ক াস্টাল এন্ড কেশ্রিন শ্রিসাশ্রিজ প্রটজক্ট
পদবব

েৎস্য অশ্রিদপ্তি, খুলনা শ্রবভাগ, খুলনা।কম মস্থল

সটিাজ কুোি শ্রেস্ত্রীউদ্ভাবনকর োম



ট্রেবিবববলটি বাস্তবায়নে

িহায়তা করা

জৈব বেরাপত্তা বৈায় ট্ররনে

বেরাপদ ব িংবি উৎপাদনে

উৎিাবহত করা

দলীয়ভানব গুড এ্যাকুয়াকাল ার

প্রাকটিি অনুিরণ ও  ানের

উপকরণ িিংগ্রহ করা

দলীয়ভানব গুড এ্যাকুয়াকাল ার

প্রাকটিি অনুিরণ ও  ানের

উপকরণ িিংগ্রহ করা

 াবেনদর মানে ট্রেতৃনের

ববকাশ ও দক্ষ ৈেবল সৃবি

করা

ব িংবি উৎপাদে বৃবির

লনক্ষয  াবেনদর উদু্বিকরণ

ও িন তেতা বৃবি করা01

02

0304

05

06

উদ্ভাবে গ্রহনণর

ট্র ৌবককতা



01 প্রটযে  াশ্রষট আলাদা আলাদাভাটব

পিােশ শ কসবা প্রদান  িটয হয়

02
কেটি জজব শ্রনিাপত্তা বজায় িাখা প্রায়

অবম্ভব হটয় পিটে

03 কিাগ বালাইটয়ি সিংক্রেণ বৃশ্রি পাটে

04নতুন প্রযুশ্রি গ্রহটন অনীহা, সেয়, অর্ শ 

ও শ্রভশ্রজে কবশী লাগটে

05
প্র শ্রলয সনাযন পিশ্রযটয  াষাবাটদি

 ািটণ উৎপাদন বৃশ্রি  িা সম্ভব হটে না

06
দীে শভোলূ ক ইটনি  ািটণ কভািাি শ্রন ে শ্রনিাপদ

শ্র িংশ্রি সিবিাহ  িা প্রায়সম্ভব হটে না

িমস্যার বববরণ



িমস্যার স্বপনক্ষ তথ্য-উপাত্ত

ব্যপ  সম্ভাবনা 

র্া া সটেও

উৎপাদন খুবই

 ে।

বাগদা শ্র িংশ্রি

৩৩৪ ক শ্রজ/কহেঃ

গলদা শ্র িংশ্রি

৬৯৮ক শ্রজ/কহেঃ

উন্নয প্রযুশ্রি

সম্প্রসািণ

সম্ভব হটল

উৎপাদন

শ্রিগুটনিও

কবশী বৃশ্রি

 িা সম্ভব

হটব

শ্রবশ্রভন্ন জানা 

ও অজানা 

কিাটগি 

সিংক্রেটণ

উৎপাদন 

ক্ষশ্রযগ্রস্থ হটে

উৎপাদন খি  

কবশী হওয়ায়

 াশ্রষি লাভ 

 ে হটে 

জলবায়ু 

পশ্রিবযশনজশ্রন

য  ািটণ 

শ্র িংশ্রি  াষ

শ্রভষণভাটব 

ক্ষশ্রযগ্রস্থ হটে

শ্রবদ্যোন স্বল্প

জনবল িািা

 াশ্রষটদি 

োটে কসবা

কপৌোটনা প্রায় 

অসম্ভব হটয়

পটিটে

শ্র িংশ্রি

কসক্টটি

কেশ্রসশ্রবশ্রলটি

বাস্তবায়ন

 িা যাটে

না



েৎস্য ক্লাব প্রশ্রযষ্ঠাি োধ্যটে  াশ্রষিা

অবসি সেটয় এ শ্রিয হটব পািটব এবিং

পািস্পশ্রি জ্ঞান ও অশ্রভজ্ঞযা শ্রবশ্রনেয়

 িটয পািটব।
01

02

0304

05

06

উৎপাদন বৃশ্রি  িটয আন্ত:প্রশ্রযটযাশ্রগযা

সৃশ্রি হটব িটল শ্র িংশ্রি উৎপাদন

উটেখটযাগ্যভাটব বৃশ্রি পাটব

TITLE HETE
দলীয়ভাটব উপ িণ সিংগ্রহ  িায়

উৎপাদন খি  ে হটব এবিং  াশ্রষি আয়

বৃশ্রি পাটব

কিাগ বালাইটয়ি সিংক্রেণ

প্রশ্রযটিাি এবিং জলবায়ূ ঝুশ্রিঁ

কো াশ্রবলা  িা সহজ হটব

শ্র িংশ্রি  াষ যাশ্রি ী িণ ও যথ্য

প্রযুশ্রিি ব্যবহািসহ কে সই উন্নয়ন

বাস্তবাশ্রয়য হটব

উদ্ভাবে/ 

িমস্যার

িমাধাে

দক্ষ শ্র িংশ্রি  াশ্রষ (LSP- Local 

Service Provider) সৃশ্রি হটব িটল

পিােশ শ ও প্রযুশ্রি হস্তান্তি সহজ হটব।



প্রতযাবশত ফলাফল ( TVC )

িময় ের  াতায়াত

১ টি শ্রিম্প ক্লাটবি জন্য (25 জন  াশ্রষ) সেয় (েন্টা) খি  (ো া) যাযায়ায (বাি)

আইশ্রিয়া বাস্তবায়টনি আটগ
৩ x২৫x২

= ১৫০

১০০ x২৫x২

= ৫০০০

১ x২৫x২

= ৫০ 

আইশ্রিয়া বাস্তবায়টনি পটি ৩x২ =৬ ১০০x ২=২০০ ১x২ =২

আইশ্রিয়া বাস্তবায়টনি িটল কসবাগ্রহীযাি 

প্রযোশ্রশয কবশ্রনশ্রিে 
১৪৪ ৪৮০০ ৪৮

৩০ টি শ্রিম্প ক্লাটবি জন্য কবশ্রনশ্রিে ৪৩২০ ১৪৪০০০ ১৪৪০

অন্যান্য সুববধাাঃ  

o বেরাপদ ব িংবি উৎপাদে বৃবি ৫০-১০০ % বৃবি পানে

o োমানরর জৈব বেরাপত্তা ও ট্রেবিবববলটি বাস্তবায়ে করা িহৈ হনে

o ট্ররাগ বালাইনয়র ঝুবক কমনে,  াবের আয় বৃবি পানে

o শবকশালী  াবে িিংগঠে সৃবির মাধ্যনম ট্রেতৃনের ববকাশ ও আবথ মক স্বাবলম্বীতা সৃবি হনে



সদস্য শ্রনব শা ন, সদস্যটদি েটনাভাব, সাোশ্রজ ও

িাজননশ্রয অবস্থান,  শ্রেটি গঠন ও পশ্রি ালনা ইযোশ্রদ- ০১

 যানলঞ্জিমূহ ও উত্তরনণর উপায়

কে সই শ্রিম্প ক্লাব সৃশ্রি  িা

পািস্পশ্রি আস্থা, শ্রবশ্বাস, েটনাভাটবি পশ্রিবযশন, কনতৃত্ব, 

স্বেযা ও জবাবশ্রদশ্রহযা ইযোশ্রদ-
০২

সহ- ব্যবস্থাপনা  ায শক্রে কে সই িণ এবিং

 াটজি িািাবাশ্রহ যা িটি িাখা

অব াঠাটো উন্নয়ন, ভাল উপ িণ ব্যবহাি, বাজাি ব্যবস্থা, 

ভোলু্ ক ইন ইযোশ্রদ-
০৩উন্নয প্রযুশ্রিি স্থায়ীত্বশীল সম্প্রসািণ

জজব শ্রনিাপত্তা, কিাগ সিংক্রেণ, কি ি শ সিংিক্ষণ, 

কেশ্রসশ্রবশ্রলটি, যথ্য প্রযুশ্রিি ব্যবস্থাি ইযোশ্রদ-
০৪শ্রনিাপদ শ্র িংশ্রি উৎপাদন বৃশ্রি  িা

সট যনযা বৃশ্রি, সক্ষেযা বৃশ্রি, সেটয়াপটযাগী প্রযুশ্রি

বাস্তবায়ন ইযোশ্রদ-
০৫জলবায়ু পশ্রিবযশনজশ্রনয ঝুশ্রিঁ কো াশ্রবলা  িা



উদ্ভাবেটির স্বপনক্ষ ট্রকাে েবব, বভবডও, ট্ররফানরন্স, ববনেেণ, ইন্সপানরশে ইতযাবদ থাকনল উনেে করনবে





উদ্ভাবনের োমঃ মৎস্য চাষ সেবা েম্প্রোরনে ওয়াে্টপ  ো্ভ িে

সমাঃ শামসুল আলম  াটওয়ারী

সেষনে  ্রবীক্ষে ও মূল্যায়ে কম িকর্িা

ই্লশ েম্পদ উন্নয়ে ও ব্যবস্থা ো েকল্প

মৎস্য অ্িদপ্তর, মৎস্য ভবে, ঢাকা।



উদ্ভাবে গ্রহনের স ৌ্ককর্া

ো্িক মাছ চাষীনদর ্েকট "মৎস্য চাষ সেবা েম্প্রোরনে ওয়াে্টপ ো্ভ িে"  দ্ধ্র্নর্ েনয়াজেীয়

এবং ফলেসু সেবা স ৌছানোর মাধ্যনম বর্িমাে বব্িক সকা্ভড-১৯ মহামারী সমাকানবলায় োমা্জক

দূরত্ব সমনে চলা এবং একইোনে মানুনষর পু্ি ্েরা ত্তায় মানছর উৎ াদে বৃ্দ্ধ েহজর্র হনব।

অন্য্দনক এই উদ্ভাবেীয় উনযানের ফনল মাছ চাষীনদর েময়, অে ি ও েঠিক েমনয় েঠিক  রামশ ি

 াওয়া ্ে্ির্ হনব।



েমস্যার ্ববরে

ো্িক   িানয় মৎস্য চাষীনদর সেবা ো্প্তনর্ ্বলম্ব ও জটিল দাপ্ত্রক ে্িয়ার কারনে সেবা

ো্প্তনর্ দীর্ ি েময়, খরচ ও মাছ চানষর ্ব্ভন্ন   িানয় বারবার উ নজলা মৎস্য দপ্তনর আোর

েনয়াজে োকা েনত্বও চাষীনদর দপ্তনর আেনর্ অোগ্রহ বর্রী হয়। একইোনে চলমাে সকা্ভড-১৯

 ্র্স্থ্র্নর্ এবং উ নজলা  ্রষদ সেনক অ্িক দূরনত্ব োকার কারনে অনেক ো্িক মৎস্য

চাষীই উ নজলা মৎস্য দপ্তনর েঠিক েমনয় আেনর্  ানর ো। ফনল মৎস্যচানষ ্বরূ েভাব  নে

ও কা্ির্ উৎ াদে ো  াওয়ায় চাষী আ্ে িকভানব ক্ষ্র্গ্রস্থ হয়।



েমস্যার স্ব নক্ষ র্থ্য-উ াত্ত

পুকুর েংখ্যা ১০২৫০ টি

মাছ চাষীর েংখ্যা োয় ৭৫০০ জে

উ নজলা মৎস্য দপ্তনর এনে  রামশ ি গ্রহীর্ার েংখ্যা মানে ১০-১২ জে

উ নজলা মৎস্য দপ্তনরর কম িকর্িা-কম িচারী কর্তিক

েনরজ্মে চাষীর পুকুর  ্রদশ িে কনর  রামশ ি েদাে
মানে ২০-২৫ জে

উ নজলা  ্রষদ সেনক মাছ চাষীর দূরত্ব োয় ৫-২৫ ্ক.্ম.

চাষীর  ার্ায়ার্ খরচ ে্র্বানর ৫০-৩০০ টাকা



মৎস্য  রামশ ি সেবা েদানে েচ্লর্  দ্ধ্র্



উদ্ভাবে/ েমস্যার েমািাে

মৎস্য চাষ সেবা েম্প্রোরনে ওয়াে্টপ ো্ভ িেঃ

ইউ্েয়ে   িানয় মৎস্যচাষী ে্র্্ে্িরা (ইউ্েয়ে েকনল্পর আওর্ায় েনর্েক ইউ্েয়নে একজে

কনর ্লফ কম িরর্ আনছ) চাষীনদর পুকুনরর  া্ে  রীক্ষা করনব এবং একইোনে সরাোিাি

মানছর ছ্ব উঠিনয় র্া োমা্জক স াোন াে মাধ্যম (ইনমা, ওয়াটেএ , সফেবুক সমনেঞ্জার

ইর্ো্দ) ব্যবহার কনর েং্িি উ নজলা মৎস্য কম িকর্িার ্েকট সেরে করনব।  রবর্ীনর্

উ নজলা মৎস্য কম িকর্িা র্াৎক্ষ্েক েমনয়র মনধ্য েনয়াজেীয়  রামশ ি েদাে করনবে।

েনয়াজনে েং্িি উ নজলা মৎস্য কম িকর্িা েরাে্র ্ভ্ডও কেফানরনের মাধ্যনম চাষীনদর

 রামশ ি েদাে করনবে।



মৎস্য  রামশ ি সেবা েদানে উদ্ভা্বর্  দ্ধ্র্



ের্ো্শর্ ফলাফল (টি্ে্ভ)

➢বর্িমাে বব্িক সকা্ভড-১৯ মহামারী ্েয়ন্ত্রনে োমা্জক দূরত্ব সমনে চলা ্ে্ির্ হনব।

➢মাছ চাষীনদর েময় ও অে ি োশ্রয় হনব।

➢উ নজলা মৎস্য দপ্তনর  রামশ ি গ্রহনের জন্য  ্রদশ িে (্ভ্জট) হ্রাে  ানব।

➢েঠিক েমনয় েঠিক  রামশ ি  াওয়া ্ে্ির্ হনব।

➢মানে ৪০০-৫০০ জে চাষীনক মাছ চানষর ্ব্ভন্ন িান জরুরী  রামশ ি েদাে করা  ানব।

➢ফলশ্রু্র্নর্ মৎস্য চাষী ্েনজ লাভবাে হওয়ার োনে োনে সদনশর মানছর উৎ াদে বৃ্দ্ধনর্

গুরুত্বপূে িঅবদাে রাখনব।



চোনলঞ্জেমূহ ও উত্তরনের উ ায়

ি্মক েং চোনলঞ্জ উত্তরনের উ ায়

০১
ইউ্েয়ে   িানয় উ যুক মৎস্যচাষী

ে্র্্ে্ি ্েব িাচে করা

উ নজলা মৎস্য দপ্তর কর্তিক বাস্তবা্য়র্ ইউ্েয়ে   িানয় মৎস্য চাষ েযু্ক

সেবা েম্প্রোরে েকল্প (২য়   িায়) এবং এেএটি্ -২ েকনল্পর মাধ্যনম

েনর্েক ইউ্েয়নে একজে কনর উন্নর্ মাছ চানষর উ র ে্শক্ষেোপ্ত মাছ

চাষীনদর মধ্য সেনক েফল ও অ্ভজ্ঞ মৎস্য চাষী ে্র্্ে্ি কম িরর্ আনছ।

র্ানদরনক উদ্ভা্বর্  দ্ধ্র্নর্ েম্পৃক করা।

০২

সেবাগ্রহীর্া মাছ চাষীর পুকুনরর

 া্ের প্যারা্মটারেমূহ েঠিকভানব

 ্রমা করা

্েব িা্চর্ মৎস্য চাষী ে্র্্ে্িনদর পুকুনরর  া্ের প্যারা্মটারেমূহ

েঠিকভানব  ্রমা করার ্কটেমূহ েরবারহ এবং র্া ব্যবহানরর উ র

ে্শক্ষে েদাে



উদ্ভাবেটির স্ব নক্ষ ্কছু ছ্ব

মাছ চাষী ে্র্্ে্ি কর্তিক সরাোিাি মানছর ছ্ব উঠানো এবং

েং্িি উ নজলা মৎস্য কম িকর্িার োনে ্ভ্ডও কেফানরে

মাছ চাষী ে্র্্ে্ি কর্তিক সেবাগ্রহীর্া ো্িক মাছ চাষীর

পুকুনরর  া্ে  রীক্ষা



পার্ বত্য এলাকায় নদী ও ছড়ায় দদশীয় প্রজাতত্র

দছাট মাছছর উৎপাদন ও প্রাপ্যত্া বৃতি

তর্জয় কুমার দাস,

উপছজলা মৎস্য কম বকত্বা

রামগড়, খাগড়াছতড় পার্ বত্য দজলা।



উদ্ভার্ন গ্রহছের দ ৌতককত্া

 তদ

• তর্ষ প্রছয়াছগর তর্পছে সছেত্নত্া সৃতি করা হয়,

• প্রতত্র্ন্ধকত্া অপসারন করা হয়,

• কীটনাশক ব্যর্হাছর সছেত্নত্া বৃতি করা হয়,

• অভয়াশ্রম এর তর্কছে একটি ব্যর্স্থা দাড় করাছনা  ায়

ত্াহছল দদশীয় প্রজাতত্র দছাট মাছছর উৎপাদন ও প্রাপ্যত্া বৃতি পাছর্, জীর্বর্তেত্র রো পাছর্।



সমস্যার বিিরণ

• পার্ বত্য এলাকার নদী ও ছড়ায় পূছর্ ব তর্তভন্ন প্রজাতত্র দদশীয় দছাট মাছ পাওয়া দ ত্ (প ুঁটি, 

তেিংতড়, দর্য়াল, দশাল, টাতক, তশিং, মাগুর, আইড়, মলা, কাঁেতক, কই, দর্ছল, কুুঁতেয়া, গুলশা, গলদা

তেিংতড়) র্ত্বমাছন এসর্ মাছছর উৎপাদন ও প্রাপ্যত্া হ্রাস দপছয়ছছ।

• নদীছত্ তর্ষ প্রছয়াগ কছর মৎস্য আহরন,

• জনসিংখ্যা বৃতি,

• জতমছত্ অতত্তরক কীটনাশছকর ব্যর্হার,

• ছড়ায় প্রতত্র্ন্ধকত্া সৃতি,

• ভূতমধ্বছস ছড়া ভরাট হছয়  াওয়া,

প্রভৃতত্ কারছন মাছছর উৎপাদন হ্রাস দপছয়ছছ।



সমস্যার স্বপছে ত্থ্য-উপাত্ত

• ২০১৭-১৮ অর্ বর্ছছর খাগড়াছতড় দজলার নদীছত্ তর্তভন্ন দছাট মাছ ও তেিংতড়র উৎপাদন তছল ২১১ দমতিক

টন আর প্লার্ন ভূতমছত্ উৎপাদন ৪২ দমতিক টন।

• ২০১৯-20 অর্ বর্ছছর নদীছত্ উৎপাদন ১36.45 দমতিক টন আর প্লার্ন ভূতমছত্ উৎপাদন 15.58 

দমতিক টন হয়।

• ০৪.০২.২০২০ তি. জাত্ীয় সিংসছদর আতিছর্শন দর্ছক জানা  ায় দ , 

-স্বাদুপাতনর ৬৪ টি মৎস্য প্রজাতত্ তর্লুতির মুছখ রছয়ছছ, 

-ত্াছদর মছে ৯ টি মহাতর্পন্ন (critically endangered), 

-৩০ টি তর্পন্ন (endangered) ও

-২৫ টি েতত্গ্রস্থ হছর্ (vulnerable)।

-রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছতড় দজলায় কািাই দলছকর ১৩ টি প্রজাতত্ তর্লুতির পছর্ রছয়ছছ।

-পার্ বত্য এলাকায় দকান অভয়াশ্রম দনই (কািাই দলছক ৬৫ তদছনর তনছষিাজ্ঞা ব্যত্ীত্)।



েলমান…

মাত্রাতিতিক্ত ও তিতিদ্ধ

র্কীটিাশর্ক ব্যব্হাি
িদীতি তব্ি প্রত াতেি

মাধ্যতম মাছ ধ্িা

ছড়া প্রতিব্ন্ধর্কিা, অবব্ধ্ ব্ালু

উততালি, পাহাড় র্কাটা

দিূণ প্রারৃ্কতির্ক মৎস্যআব্াস্থতলিক্ষতি

দদশী দছাট মাতছি উৎপাদি হ্রাস্

তিত্র: পাব্ বিয এলার্কা দদশী দছাট মাতছি উৎপাদি হ্রাতস্ি র্কািি (ব্িবমাি অব্স্থা)

পার্ বত্য এলাকায় দকান অভয়াশ্রম দনই।

র্ত্বমান অর্স্থা:



উদ্ভার্ন/ সমস্যার সমািান

প্রতিব্ন্ধর্কিা অপস্ািি

অবব্ধ্ ব্ালু উততালি ব্ন্ধ পাহাড় র্কাটা ব্ন্ধ

শুরু

ছড়াি িথ্য স্ংগ্রহ ও দল েঠি

তি তমি পতিদশ বি

প্রতিব্ন্ধর্কিা, অবব্ধ্ ব্ালু উততালি, 

পাহাড় র্কাটাি িথ্য

স্বাভাতব্র্ক প্রব্াহ থ্ার্কতব্ , ভূতম ধ্বস্র্কতম যাতব্

িদী িীিব্িী জিেতিি স্াতথ্ দযাোতযাে ও দল েঠি

মাত্রাতিতিক্ত ও তিতিদ্ধ

র্কীটিাশর্ক ব্যব্হাতিি তব্রুতদ্ধ

স্তিিিিা ব্দৃ্ধদ্ধ

তব্ি প্রত াতেি তব্পতক্ষ

স্তিিিিা তিিী

তব্ি প্রত াতেি মাধ্যতম মাছ

ধ্িা ব্ন্ধ হও া

প্রাথ্াতমর্ক িথ্য স্ংগ্রহ

প্রারৃ্কতির্ক মৎস্যআব্াস্থতলি উন্ন ি

দদশী দছাট মাতছি উৎপাদি ব্দৃ্ধদ্ধ

দশি

দিূণ র্কমতব্, জীব্ তব্তিত্র িক্ষা পাতব্

তিত্র: দদশী দছাট মাতছি উৎপাদি ব্দৃ্ধদ্ধি প্রতস্স্ মযাপ



প্রত্যাবিত্ ফলাফল

1. পার্ বত্য এলাকার নদী ও ছড়ায় দদশীয় প্রজাতত্র দছাট মাছছর উৎপাদন ও প্রাপ্যত্া বৃতি পাছর্।

2. জীর্বর্তেত্র রো পাছর্।



চ্যাললঞ্জসমূহ ও উত্তরলণর উপায়

েযাছলঞ্জসমূহ

• তর্তভন্ন দির সিংস্থা জতড়ত্।

• সমস্যার দপৌনপতনকত্া (একই স্থাছন একই সমস্য পনরায় দদখা তদছত্ পাছর)।

• তকছু এলাকা দুগ বম

• দুটি নদী সীমান্তর্ত্ী

• তর্তভন্ন প্রভার্শালী মহল জতড়ত্ র্াকছত্ পাছর।

উত্তরছের উপায়

• তর্তভন্ন দির সিংস্থার মছে সমন্বয় করছত্ হছর্।

• তনয়তমত্ পতরদশ বন করছত্ হছর্, প্রছয়াজছন একই স্থাছন একাতিকর্ার কার বক্রম পতরোলনা করছত্ হছর্।

• দল গঠন কছর সামাতজকভাছর্ সমস্যার সমািান করছত্ হছর্।

• স্থানীয় জনপ্রতত্তনতিগেছক সম্পৃক করছত্ হছর্।



উদ্ভািনটির স্বপলে ছবি, বিবিও, ররফালরন্স, বিলষণণ, 

ইন্সপালরিন ইত্যাবি

তপলার্ক িদীহালদা িদীি উৎস্য মুখ

ছড়াি অব্স্থা ছড়াছড়াি অব্স্থা

দেিী িদী



উদ্ভাবনের োমঃ দেশীয় প্রজাতির

(গুলশা/পাবো/দ েংরা/মলা) মাছ চানে জামালপুর

উদ্ভাবনের োমঃ মমিাজুনেছা

পেতবঃ তিতেয়র উপনজলা মৎস্য েম মেিমা

েম মস্থলঃ জামালপুর িের,জামালপুর



উদ্ভাবে গ্রহনের দ ৌতকেিা

প্রাকৃতিে ঝুতেপূে মএলাোয় েম িমনয়র মানে দেশীয় প্রজাতির মানছর

প মাপ্তিা বাড়ানো ও দিই িানে আতে মেভানব লাভবাে হওয়া এবেং

আমোতে তেভ মরিা েমানো



িমস্যার তববরে

জামালপুর সদর উপজজলা একটি প্রাকৃতিক দুজ্ যাগ (বন্যা,খরা) প্রবণ এলাকা। িাছাড়া এ এলাকার জনগণ কাপ য

জািীয় মাছ চাজে ববশী আগ্রহী,বদশীয় প্রজাতির মাজছর বপানার অপ্রতুলিা,ব্যয়বহুল চাে ব্যবস্হা,মাজছর বরাগবালাই

ইিযাতদ কারজণ মাছ চাজে অনাগ্রহিা ববশী। বদশীয় প্রজাতির মাজছর গুরুত্ব এবং চাে ব্যবস্হাপনা সম্পজকয

উদ্বুদ্ধকরজণর অভাব,প্রতশক্ষজণর অপ্রতুলিাও একটি অন্যিম কারণ।



িমস্যার স্বপনে িথ্য-উপাত্ত

 এ অঞ্চজল বদশীয় প্রজাতির মাজছর চাতহদা ববশী থাকায় তবতভন্ন বজলা বথজক আমদাতনর মাধ্যজম বসই

চাতহদা বমটাজনা হয় তকন্তু স্হানীয় জনগণজক উদ্বুদ্ধকরজনর মাধ্যজম বদশীয় প্রজাতির মাছ চাে সম্প্রসারন

করা সম্ভব।



উদ্ভাবে/ িমস্যার িমাধাে

❑ইউতনয়ন প্ যাজয় বদশীয় প্রজাতির মাছ চাজের গুরুত্ব সম্পজকয

▪ ব্যাপক প্রচারণা,

▪ উদ্বুদ্ধকরণ সভা

❑বদশীয় প্রজাতির মাছ চাজের প্রযুতি সম্পতকযি

▪ প্রতশক্ষজনর ব্যবস্হা,

▪ প্রদশ যণী স্হাপন

❑ উন্নি বদশীয় প্রজাতির ব্রুড মাজছর ব্যবস্হা করা



প্রিযাতশি ফলাফল

 বদশীয় প্রজাতি মাছ চাে প্রযুতির বাস্তবাতয়ি প্রদশ যণী বদজখ জনগন উদ্বুদ্ধ হজয় এ ধরজণর চাজের ব্যাপাজর

আগ্রহী হজব এবং এ প্রযুতি টি ইউতনয়ন প্ যাজয় দ্রুি ছতড়জয় পড়জব।



চযানলঞ্জিমূহ ও উত্তরনের উপায়

চযানলঞ্জঃ

❖ প্রাকৃতিক ঝুতক (বমৌসুম তভতিক চাে ব্যবস্হাপনা,বন্যা ) 

❖ বপানার অপা্ যপ্তিা, 

❖ খাজের উচ্চমূল্য ,

❖ মাজছর বরাগবালাই ইিযাতদ।

উত্তরনের উপায়ঃ

❖ উদ্ভুদ্ধেরনের মাধ্যনম প্রাপ্ত আগ্রহী চােীনের দেশীয় মানছর প্রযুতক িম্পনেম ধারো প্রোে ।

❖ তবতভে অঞ্চল দেনে উেি জানির দেশীয় প্রজাতির ব্রুড িেংগ্রহ েনর ব্রুনডর আধার তিতর েরা।

❖ উজেখ্য ব্, বদশীয় প্রজাতির বপানা সরবরাহ তনতিিকরজণ জামালপুর সদজর ইজিামজধ্য বদশীয় প্রজাতির একটি

হযাচারী বক তনবন্ধজনর আওিায় আনা হজয়জছ।



তহহরতচত্র

বদশীয় প্রজাতির মাছ চাে তবেয়ক উদ্বুদ্ধকরন ও প্রতশক্ষজণ উপতস্হি তছজলন জনাব ড. কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল

হাসান,বজলা মৎস্য কম যকিযা,জামালপুর।



তহহরতচত্র

বদশীয় প্রজাতির মাছ চাজের স্হাতপি প্রদশ যনীর মাঠ তদবজস উপতস্হি তছজলন জনাব আলহাজ্ব

ইতিতনয়ার বমাোঃ বমাজাফফর বহাজসন,মাননীয় সংসদ সদস্য জামালপুর-৫ আসন,মৎস্য ও প্রাণী

সম্পদ মণ্ন্ত্রণালয় ও তবজ্ঞান ও প্রযুতি মণ্ন্ত্রণালয় সম্পতকযি সংসদীয় স্হায়ী কতমটি, জনাব ড.

কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান,বজলা মৎস্য কম যকিযা,জামালপুর ।



উদ্ভাবনের োম

হাওরাঞ্চনে ববেনবার্ ড/সাইেনবানর্ ডর মাধ্যনম মৎস্য 

পরামর্ ড সসবা প্রদাে এবং মৎস্য আইে প্রচার 

সমাোঃ জাবহদুে ইসোম

উপনজো মৎস্য অবিসার

দবিণ সুোমগঞ্জ, সুোমগঞ্জ। 



উদ্ভাবে গ্রহনণর স ৌবকতাা

✓ জেগেনত সহনজই ববজ্ঞােসম্মা মৎস্য চাষ সম্পনতড সম্পনতড ধারণা সদয়া ।

✓ মৎস্য আইে সম্পনতড ধারণা সদয়া।

✓ উপনজো মৎস্য অবিনসর স্হােীয় জেগনের সম্পতড স্পাপে।

✓ সজো মৎস্য অবিনসর সানে স্হােীয় জেগনের সম্পতড স্পাপে।



সমস্যার বববরণ

✓হাওর এোতায় স্থােীয় চাষীনদর মাছচাষ সম্পনতড ধারণা তম।

✓মানছর সরাগ ব্যবস্থাপো সম্পনতড চাষীনদর সঠিত ধারণা োই।

✓সারাবছর উন্মুক হাওনর/ জোর্নয় মাছ আহরণ হয়, বতন্তু সজনেরা মৎস্য আইে

সম্পনতড ভানোভানব অবগা েয়।

✓সজো মৎস্য অবিসানরর তা ডােয় এবং উপনজো মৎস্য অবিসানরর তা ডােয়

সম্পনতড স্থােীয় মৎস্য জীবীনদর ভানো স াগান ানগর অভাব।



সমস্যার স্বপনি াথ্য-উপাত্ত

✓চাষীরা প্রায়ই অবিনস মাছ চানষর বববভন্ন সমস্যা বেনয় আনস ান্মনধ্য সববর্রভাগ 

চাষীনদর সিনে সদখা  ায় াারা  ো ে পুকুর প্রস্তুবা, সঠিত  পবরমাণ সপাোমানছর 

মজুা ঘেত্ব, সঠিত পবরমাণ মৎস্যখাদ্য সদয়া, সরাগবাোই ব্যবস্থাপো সম্পনতড 

জানেো। 

✓সববর্রভাগ চাষী সদখা  ায় এত ববঘা জবমনা ১৫-২০ হাজার মানছর সপাো মজুা

তনর রানখ এবং পরবাীনা সমস্যায় পনে।

✓অে অবিনসর বববভন্ন অবভ াে বা সমাবাইে সতানট ড সদখা  ায় মৎস্য সম্পবতডা 

বববভন্ন আইে সম্পনতড সজনেরা অবগা েয়।



উদ্ভাবে/ সমস্যার সমাধাে

✓মাঠ প ডানয়র বববভন্ন জায়গায়  ( ইউবেয়ে পবরষদ, মাছ বাজার, জেবহুে অন্যান্য জায়গায়  ) 

বববভন্ন মানছর চাষ, মানছর সরাগ, মাছ চানষর সাধারণ সমস্যাবেী  এবং  মৎস্য আইনের 

উনেখন াগ্য  ধারা সমূহ  ববেনবানর্ ড বেখা  োতনব।

✓এছাোও এসব সবানর্ ড স্হােীয় উপনজো মৎস্য  অবিস এবং সজো মৎস্য অবিনসর সিাে োম্বার 

বেখা োতনব। 

✓িনে মৎস্যচাষী এবং সজনেরা বা মাছ ব্যবসায়ীরা  োক্রনম ববজ্ঞাে সম্মা মাছ চাষ এবং মৎস্য 

আইে সম্পনতড সঠিত ধারণা পানব পার্াপাবর্ উপনজো এবং সজো মৎস্য অবিনসর সানে 

স াগান াগ বৃবি পানব এবং বেববে সম্পতড তারীনা সহায়ত হনব।



প্রাযাবর্া িোিে

✓এত বছনরর মনধ্যই চাষীরা মাছচানষ সনচাে হনব।

✓ববেনবার্ ড ১২*৬ ফুট সাইজ এর প্রবাটির খরচ ৪০ হাজার টাতা, এবং সাইেনবার্ ড ৬*৩ সাইজ এর

প্রবাটির খরচ ২০ হাজার টাতা।

✓এর িনে উপনজো এবং সজো মৎস্য অবিনসর সানে মৎস্যচাষী এবং সজনেনদর স াগান াগ বৃবি পানব 

এবং বেববে সম্পতড তারীনা সহায়ত হনব।

✓সনব ডাপবর, বি এবং উন্মুক জোর্নয় মানছর উৎপাদে বৃবিনা সহায়ত ভূবমতা পােে তরনব। 



চযানেঞ্জসমূহ ও উত্তরনণর উপায়

চযানেঞ্জসমূহোঃ

• প্রাকৃবাত দূন ডানগ ববেনবার্ ড/সাইে সবার্ ড সভনে  াওয়া। 

• প্রনয়াজেীয় বানজট 

উত্তরনণর উপায়োঃ

• প্রনয়াজেীয় বানজনটর ব্যবস্থা

• মজবুা তনর ববে সবার্ ড স্থাপে তরা 



উদ্ভাবেটির স্বপনি সতাে ছবব, বভবর্ও, সরিানরন্স, ববনেষণ, 

ইন্সপানরর্ে ইাযাবদ োতনে উনেখ তরনবে

স্থােীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বেজস্ব বচন্তাভাবো এবং উিডাে স্যারনদর ইনোনভটিভ আইবর্য়া

বববভন্ন সামাবজত স াগান াগ মাধ্যনম সদনখ ইেস্পায়ানরর্ে সেওয়া।



কৃত্রিম বতু্রিমত্তার মাধ্যমম ররাবমের সাহামযয 
স্বয়ংত্রিয় পিত্রিমি মাছ /ত্র ংত্রি খামামর পাত্রি 

ও খাদ্য বযবস্থাপিা 

ম ো: আব্দুস সোলো 

উপজেলো  ৎস্য ক মকর্মো

বদলগোছী,নওগাঁ



উদ্ভোবন গ্রহজের ম ৌক্তিককর্ো

 দিন দিন জলাশয়ের আেতন হ্রাস ।

 দিয়শ/দিয়িয়শ মাছ/দ িংদির ব্যাপক  াদিিা ।

অল্প জােগাে অদিক ঘনয়ে মাছ  াষ ।

পাদনর প্যারাদমটার কয়রাল কয়র মায়ছর মিক ও খাদ্য অপ ে দরাি ।

 দিদজটাল িািংলায়িশ গিার প্রতযয়ে মৎস্য দসক্টর যান্ত্রকীকরণ।



স স্যোর ক্তিববরে

সঠিক ব্যিস্থাপনার অভায়ি পুকুর/দঘয়র পাদনর গুণাগুণ নষ্ট িে ।

পাদনর গুণাগুয়ণর মান ও খায়দ্যর পদরমাণ সম্পদকিত সঠিক তথ্য দ্রুত সময়ে না পাওো ।

 খামায়র দ্রুত ও কায িকরী প্রিয়েপ দনওো কঠিন।

 মাছ/দ িংদির অনাকাদিত মিয়ক (মারা যাওো) খামাদররা আদথ িকভায়ি েদতগ্রস্ত িে।

 খাদ্য অপ ে িে।



স স্যোর স্বপজে র্থ্য-উপোত্ত





উদ্ভোবন/ স স্যোর স োধোন

❑ উদ্ভািনী দিভাই /দরায়িায়টর কৃদিম বুদিমত্তা ব্যিিার ।

❑ মাছ/দ িংদি খামায়র দ্রুিীভূত অদিয়জন,দপএই ,অযায়মাদনো ইতযাদি স্বেিংদিেভায়ি দরদিিং ।

❑ দরায়িায়টর একশন ইউদনয়ট প্যারাদমটায়রর মািার মান সম্বদলত দরসপন্স ।

❑ একশন ইউদনয়টর সায়থ সায়থ পাদনয়ত প্রয়োজনীে দ্রব্যাদি প্রয়োগ ।

❑ প্যারাদমটায়রর কময়িদশয়ক দনেন্ত্রণ ।

❑ খাদ্য পদরমাণ দনণ িে  এিিং দিভাইয় র এদিয়কশন ইউদনট পদরমাণমত খাদ্য প্রয়োগ ।



প্রর্যোক্তিির্ ফলোফল

 স্বেিংদিেভায়ি দ্রুত ও কায িকরী প্রিয়েয়প পাদনর প্যারাদমটায়রর কম/আদিয়কযর কারয়ণ

মাছ/দ িংদির অনাকাদিত মিক িয়ি না।

 ঘয়র িয়স  াষীরা দনদিয়ে অদিক ঘনয়ে মাছ/দ িংদি  াষ কয়র অদিক লাভমান িয়ি।

 ভাল পদরয়িয়শ মাছ/দ িংদির উৎপািন বৃদি পায়ি।

 খাদ্য প্রয়োয়গ িািদত খর না িওো লায়ভর অিংশ িািয়ি।



চ্যোজলঞ্জসমূহ ও উত্তরজের উপোয়

 যায়লঞ্জসমূি :

➢ দকছু ইকুইপয়মন্ট সিজলভয নে ।

➢ িে জনিয়লর অভাি ।

➢  াষীর সয় তনতার অভাি।

উত্তরয়ণর উপাে:

➢ ইকুইপয়মন্ট আমিানী করা যায়ি ।

➢ প্রদশেয়ণর ব্যিস্থা করা ।

➢  াষীর সয় তনতা ততদরয়ত সভা/ দসদমনায়রর ব্যিস্থা



ক্তিচ্ত্র:



প্রস্তাবিত পদ্ধবত





বাস্তবায়নকার ীঃ

ম া: সা ছু উদ্দিন

দ্দসদ্দনয়র উপজেলা  ৎস্য ক মকর্মা

ব্রাহ্মণবাদ্দিয়া সদর, ব্রাহ্মণবাদ্দিয়া

shamsuddin.nstu@gmail.com

উজযাজের দ্দিজরানা ীঃ অ্যান্ড্রজয়ড অ্যাপস্ এবং ইউটিউব চ্যাজনজলর 

 াধ্যজ   ৎস্য সম্প্রসারণ মসবা প্রদান

mailto:Shamsuddin.nstu@gmail.com


দ্দবয ান মসবাদান পদ্ধদ্দর্ 

শুরু

মিষ

মৎস্য দপ্তর হতে

সস্বা প্রদান

মসবা গ্রহণকার র

শ্র , অ্র্ ম এবং

স জয়র অ্পচ্য়

মৎস্য

দপ্ততর

কাররগরী

জ্ঞানস্ম্প
ন্ন

সোকবতে
রঅভাব



স স্যার দ্দববৃদ্দর্

✓বর্ম াজন  ৎস্যচ্াদ্দষেণ  ৎস্য দ্দবষয়ক মসবা গ্রহজণর

েন্য উপজেলা/মেলা  ৎস্য দপ্তজর ে ন করজর্ হয়,

যাজর্  ৎস্যচ্াদ্দষ র্র্া মসবা গ্রদ্দহর্াজদর শ্র , অ্র্ ম

এবং স জয়র অ্পচ্য় হয়।

✓উপজেলা/মেলা  ৎস্য দপ্তরসমূজহ কাদ্দরের 

জ্ঞানসম্পন্ন মলাকবজলর অ্ভাব।

✓অ্জনক  ৎস্যচ্াদ্দষ োজনন না ময, মকার্ায় প্রকৃর্

 ৎস্য দ্দবষয়ক মসবা পাওয়া যায়।



স স্যার স াধান

✓“ ৎস্যচ্াদ্দষ স্কুল” না ক এন্ড্রজয়ড অ্যাপটি মে-মটাজর মদওয়া

হজয়জে।  ৎস্যচ্াষ দ্দবষয়ক সকল দ্দবষয়ই অ্যাপটিজর্ অ্ন্তর্ভ মক্ত

করা হজয়জে, যা মর্জক  ৎস্যচ্াদ্দষসহ সংদ্দিষ্টরা  ৎস্য দপ্তজর

ে ন ব্যদ্দর্জরজকই  ৎস্য দ্দবষয়ক মসবা পাজেন।

✓ইউটিউজব “অ্নলাইন স্কুল” নাজ একটি চ্যাজনল খুজল

মসখাজন  ৎস্যচ্াষ মসবা সংক্রান্ত দ্দবদ্দভন্ন দ্দভদ্দডও তর্দ্দর কজর

মসগুজলা আপজলাড কদ্দর, যা মর্জক  ৎস্যচ্াদ্দষসহ সংদ্দিষ্টরা

 ৎস্য দপ্তজর ে ন ব্যদ্দর্জরজকই  ৎস্য দ্দবষয়ক মসবা

পাজেন।



নতুন প্রাকটিস

শুরু

মিষ

লাইভ চ্যাট

স স্যার

স াধান না

হজল

স স্যার

স াধান না

হজল



 ৎস্যচ্াদ্দষ স্কুল (অ্যান্ড্রজয়ড অ্যাপ)

“ ৎস্যচ্াদ্দষ স্কুল” 

না ক অ্যান্ড্রজয়ড

অ্যাপটি গুেল মে-

মটার মর্জক

ইর্: জধ্য

৪০,০০০
+

েন

ডাউনজলাড

কজরজেন।



 ৎস্যচ্াদ্দষ স্কুল (অ্যান্ড্রজয়ড অ্যাপ)



 ৎস্যচ্াদ্দষ স্কুল (অ্যান্ড্রজয়ড অ্যাপ)



অ্যাপটিজর্ অ্ন্তর্ভ মক্ত করা হজয়জে

•  াে চ্াজষর েন্য পুকুর ব্যবস্থাপনা

• পুকুজর চুন প্রজয়াে

• রাক্ষুজস ও অ্বাদ্দির্  াে/প্রাণ  

দূর করণ

• নতুন পুকুর খনন পদ্ধদ্দর্

•  াে চ্াজষ এজকায়াজ দ্দডদ্দসন

•  াে চ্াজষর েন্য বাজরা  াজস েরুর  

করণ য়

• পুকুজর  াজের প্রাকৃদ্দর্ক খায পর ক্ষা

• পুকুজর দ্দনয়দ্দ র্ সার প্রজয়াে

• পুকুজর দ্দনয়দ্দ র্ খায প্রজয়াে

• ভাজলা মপানা াে মচ্নার উপায় ও

পুকুজর মপানা াে অ্বমুক্তকরণ

• মপানা  াে পদ্দরবহন

• পুকুজর মুক্তা চ্াষ

• কুদ্দচ্য়া চ্াষ

• কাঁকিা চ্াষ

• ধানজক্ষজর্  াে চ্াষ পদ্ধদ্দর্

• মপজন  ােচ্াষ

• খাঁচ্ায়  ােচ্াষ

• র্াই সরপু ুঁটির চ্াষ

• আধুদ্দনক পদ্ধদ্দর্জর্ েলদা দ্দচ্ংদ্দি চ্াষ



• আধুদ্দনক পদ্ধদ্দর্জর্ পাবদা  াজের 

চ্াষ

• মিাল  াে চ্াষ

• আধুদ্দনক পদ্ধদ্দর্জর্  লা  াজের চ্াষ

• পুকুজর তক  াজের একক চ্াষ

• কাপ ম োর্ য়  াজের দ্দ শ্রচ্াষ

• পুকুজর পাঙ্গাস  াজের চ্াষ

• পুকুজর দ্দিং ও  াগুর  াে চ্াজষর 

উন্নর্ কলাজকৌিল

•  জনাজসক্স মর্লাদ্দপয়ার একক চ্াষ 

পদ্ধদ্দর্

• বােদা দ্দচ্ংদ্দির মরাে ও মরাে 

ব্যবস্থাপনা

• েলদা দ্দচ্ংদ্দির মরাে ও মরাে 

ব্যবস্থাপনা

• আরগুজলাদ্দসস ( াজের উকুন)

•  াজের ফুলকা পঁচ্া মরাে

• ড্রপদ্দস (মপট ম ালা মরাে)

•  াজের মলে ও পাখনা পচ্া মরাে

• যুব ক মসংস্থাজন  ৎস্য ঋণ

• চ্াজষর পুকুজর  লা ও পু ুঁটি  াজের 

প্রাকৃদ্দর্ক প্রেনন

• উত্ত   ৎস্যচ্াষ অ্নুি লন

অ্যাপটিজর্ অ্ন্তর্ভ মক্ত করা হজয়জে



• পাবদা ও গুলিা  াজের প্রজণাদ্দদর্ 

প্রেনন ও মপানা উৎপাদন মকৌিল

• মদি  সরপু ুঁটি  াজের প্রজণাদ্দদর্ 

প্রেনন ও মপানা উৎপাদন মকৌিল

• বাটা  াজের প্রজণাদ্দদর্ প্রেনন ও 

মপানা উৎপাদন মকৌিল

• দ্দিং  াজের প্রেনন ও মপানা

উৎপাদন মকৌিল

•  াগুর  াজের প্রেনন ও 

মপানা উৎপাদন মকৌিল

• তক  াজের প্রেনন ও মপানা 

উৎপাদন মকৌিল

• ক্ষর্ মরাে

• ধাদ্দন মপানার চ্াষ

• মরনু মপানার চ্াষ

অ্যাপটিজর্ অ্ন্তর্ভ মক্ত করা হজয়জে



• ১৭ দ্দডজসম্বর, ২০১৭ দ্দি:  াজস

ইউটিউজব “অ্নলাইন স্কুল” নাজ 

চ্যাজনলটি খুজল মসখাজন  ােচ্াষ

দ্দবষয়ক মসবা সংক্রান্ত দ্দবদ্দভন্ন দ্দভদ্দডও

তর্দ্দর কজর মসগুজলা আপজলাড কদ্দর।

• বর্ম াজন চ্যাজনলটিজর্ ২৮,১০০ েন

সাবস্ক্রাইবার, ১৩ লক্ষ ২৪ হাোর

দ্দভউ আর দ্দভদ্দডও মদখা হজয়জে ম াট

৬৪,৩০০ ঘন্টা।

• বর্ম াজন চ্যাজনলটিজর্ দ্দভদ্দডও রজয়জে

ম াট ৬৫টি।

অ্নলাইন স্কুল (ইউটিউব চ্যাজনল)



অ্নলাইন স্কুল (ইউটিউব চ্যাজনল)



অ্নলাইন স্কুল (ইউটিউব চ্যাজনল)



অ্নলাইন স্কুল (ইউটিউব চ্যাজনল)



প্রর্যাদ্দির্  লা ল (TCV) 

স য় খরচ্ যার্ায়ার্

আইদ্দডয়া বাস্তবায়জনর আজে ১ দ্দদন/স স্যা ৫০০৳

প্রজর্যক পরা জি মর

েন্য ১ বার

আইদ্দডয়া বাস্তবায়জনর পজর মূহূজেই ০

ঘজর বজসই মসবা

পাজেন

আইদ্দডয়া বাস্তবায়জনর  জল মসবাগ্রহ র্ার প্রর্যাদ্দির্ 

সুদ্দবধা

১ দ্দদন ৫০০৳ ০ বার

অ্ন্যান্য সুদ্দবধাীঃ

* মপজরিাদ্দন মর্জক দ্দনষ্কৃদ্দর্

* ক  েনবজলর সম্পৃক্তর্া

* ক মঘন্টা হ্রাস

* অ্র্ ম সাশ্রয়



দ্দরজসাস ম ম্যাপ

প্রজয়ােন য় সম্পদ মকার্া হজর্ পাওয়া যাজব?

প্রজয়ােন য় সম্পদ মকার্া হজর্ পাওয়া যাজব?

খার্ দ্দববরণ প্রজয়ােন য় অ্র্ ম

েনবল ২ েন - দ্দবয ান

বস্তুের্
স টওয়যার, ল্যাপটপ, দ্দপ্রন্টার, 

কযাজ রা, মরকদ্দডং রু 
৩০০,০০০/- বরাি মর্জক

অ্ন্যান্য ১০০,০০০/- বরাি মর্জক

প্রজয়ােন য় ম াট  অ্র্ ম ৪০০,০০০/-



উদ্যোদ্ের শিদ্রোনোম

চোশির আশিনোয় মৎস্য সেবো 

(ভ্রোম্যমোণ মৎস্য পরোমি শ সেন্দ্র) 

নোম পদবী েম শস্থল

সমোোঃ স ৌশিদ িোেোন উপদ্েলো মৎস্য

েম শে শো 
মদ্নোিরেঞ্জ, কুশমল্লো 

বোস্তবোয়নেোরীোঃ



উদ্ভোবন গ্রিদ্ণর স ৌশকে ো

• েোধোরন মোছ চোদ্ি শবশিন্ন পরোমদ্ি শর েন্য মৎস্য চোশিদ্ে

উপদ্েলো মৎস্য অশিদ্ে আেদ্ িয়। দূরত্বদ্িদ্দ এেেন

চোশিদ্ে ৮-১৫ শেদ্লোশমটোর পথ অশ ক্রম েরদ্ িয়। সেদ্েদ্ে

চোশি প্রশ আেো  োওয়োর েময়, খরচ এবং  ো োয়ো বৃশি পোয়।

িদ্ল গ্রোমীণ প্রোশিে চোশিদ্দর মদ্ে উপদ্েলো মৎস্য অশিদ্ে

এদ্ে পরোমি শ গ্রিদ্ণ অনীিো প্রেোি পোয়। িদ্ল মৎস্য উৎপোদন

শবশিন্ন সেদ্ে ব্যি িয়।



শবযমোন সেবোদোন পিশ োঃ 

মৎস্য চোশি/ 

সেবো গ্রশি ো 

উপদ্েলো মৎস্য অশিে 

স্থোনীয় মৎস্য েম্প্রেোরণ েমী  

সমোবোইল সিোন



েমস্যোর শববৃশ োঃ 

১। মৎস্য পরোমি শ গ্রিদ্ণ সিোেোশি

২। মৎস্য অশিে ের্তশে প্রদ্দয় সেবো েম্পদ্েশ 

চোশিদ্দর মোদ্ে অজ্ঞ ো।   

ে) েময়োঃ ১- ২ ঘন্টো 

খ) দূরত্বোঃ ৮ সথদ্ে ১৫ শেোঃশমোঃ

ে) খরচোঃ ১০০-২০০ টোেো  

ঘ)  োনবোিনোঃ অপ্রতুল  

• েঠিে ও প্রদ্য়োেনীয়

পরোমদ্ি শর অিোদ্ব

উৎপোদন েম।

• মৎস্য চোদ্ি অনীিো।

• নতুন চোশি সৃশি িদ্ে নো।



েমোধোনোঃ

প্রশ টি ইউশনয়দ্ন েপ্তোদ্ি ১/২ বোর িোট বো বোেোর বদ্ে। েোপ্তোশিে িোদ্টর শদন

উপদ্েলো মৎস্য অশিে ের্তশে এেটি সমোবোইল টিম সেবো প্রদোন েদ্র,  োরো িোদ্ট

আে মোনুিদ্দরদ্ে মৎস্য চোি েম্পদ্েশ পরোমি শ প্রদোন, নতুন চোশিদ্দরদ্ে মৎস্য

চোদ্ি উদ্বুিেরণ ও উপদ্েলো মৎস্য অশিে ের্তশে প্রদ্দয় সেবো েম্পদ্েশ

েনেোধোরনদ্ে অবশি েদ্র। িদ্ল পরোমদ্ি শর েন্য চোশিদ্ে েময়, অথ শ ও ভ্রমণ েদ্র

মৎস্য অশিদ্ে আেোর প্রদ্য়োেন িয় নো, েোধোরন েনেনদ্ে মৎস্য চোি ও ব্যবস্থোপনো

েম্পদ্েশ অবশি েরণ, মৎস্য চোদ্ি উদ্বুিেরণ ও েরেোর ের্তশে সেবো েমূি েিদ্ে

চোশিদ্দর মোদ্ে সপৌৌঁদ্ছ সদওয়ো েম্ভব িয়। িদ্ল েোমশগ্রেিোদ্ব উপদ্েলোয় মৎস্য

উৎপোদন বৃশি পোদ্ে।



নতুন সেবোদোন পিশ োঃ

চোশির আশিনোয়

মৎস্য সেবো

েোপ্তোশিে িোট-বোেোদ্র মৎস্য পরোমি শ

সেন্দ্র স্থোপন

পোশন পরীেো েরণ

গ্রোম শিশিে চোশির ডোটোদ্বে ত রী 

মৎস্য চোদ্ি উদ্বুিেরণ ও শিশডও শচে

প্রদি শণ

মৎস্য চোশিদ্ে পরোমি শ ও শলিদ্লট

প্রদোন



প্র যোশি  িলোিল (TCV) 

েময় খরচ  ো োয়ো 

েময় খরচ  ো োয়ো 

আইশডয়ো বোস্তবোয়দ্নর আদ্ে ১-২ ঘন্টো ১০০-২০০ সিোেোশি

আইশডয়ো বোস্তবোয়দ্নর পদ্র ২০-২৫ শমশনট  ১৫-২০ েিেলিয

অন্যোন্য সুশবধোোঃ ১। েব শেোধোরদ্ণর েোদ্ছ েিদ্ে মৎস্য সেবো সপৌৌঁদ্ছ সদওয়ো  োদ্ব।

২। প্রদ্য়োেনীয় পরোমি শ প্রদোন ও নতুন মৎস্য চোশির েংখ্যো বোড়বদ্ব।

৩। মৎস্য উৎপোদন বৃশি পোদ্ব।



মৎস্য পরোমি শ সেদ্ন্দ্র েোশব শে েো শক্রম পশরদি শণ েদ্রন েনোব েোধন চন্দ্র েরেোর, 

েিেোরী পশরচোলে, মৎস্য অশধদপ্তর বোংলোদ্েি েোদ্থ উপদ্েলো মৎস্য েম শে শো, 

মদ্নোিরেঞ্জ, কুশমল্লো। 



মৎস্য পরোমি শ সেদ্ন্দ্র লীি পরোমি শ প্রদোন েরদ্ছন। পরোমি শ সেদ্ন্দ্র চোশি ও লীি সদর েোদ্থ উপদ্েলো

শনব শোিী অশিেোর ও উপদ্েলো মৎস্য েম শে শো। 
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