ইননোনেশন রেপ্লিনেশন
ক্রম মন্ত্রণালয়

০১

অধিদপ্তর/
দপ্তর

মৎস্য ও
মৎস্য
প্রোপ্লণসম্পদ অপ্লিদপ্তে
মন্ত্রণোলয়

ররধিকেশন
ইকনাকেশকনর সংধিপ্ত বণ ণনা
ইকনাকেশকনর
নাম

বোস্তবোয়ন অগ্রগপ্লি

পেবিী
পপ্লেেল্পনো/
েেণীয়

বোস্তবোয়ননে
রশষ িোপ্লেখ

নিরাপদ ও
পনরবেশ
োন্ধে মৎসয
উৎপাদবি
মমাোইল
অযাপস ‘’
মৎসয ষান
োর্তা’’

২৮,রেব্রুয়োেীয় ২০১৮ প্লি. িোপ্লেখ
বোাংলোনদশ সেেোনেে মোননীয় মৎস্য ও
প্রোপ্লণ সম্পদ মন্ত্রী জনোব নোেোয়ন চন্দ্র
চন্দ মন োদয় আনুষ্ঠোপ্লনে েোনব রমোড়ে
উনমোচননে মোধ্যনম ‘’ মৎস্য চোপ্লষ
বোিতো’ উনবোিন েনেন এবাং যো
বিতমোনন মৎস্য অপ্লিদপ্তনেে
রেপ্ললনেশন ওয়োেতশনপে মোধ্যনম মোঠ
পয তোনয় ব্যব োনেে জন্য অনপক্ষোয়
েনয়নে। বিতমোনন প্রেল্প এলোেো ও
সম্প্রসোপ্লেি এলোেোয় চোপ্লষেো েীষণ
খুশী িোনদে অপ্লগ্রম ও িোৎখপ্লনে রসবো
রপনয়। এখন অপ্লনয়প্লমি বো সোিোেন
চোপ্লষেো (শুধু পকুনে প্লেছু রপোনো রেনড়
খোবোে ও বযবথাপোপনোয় রিমন আগ্র
নোই) মোে চোনষ আন্তপ্লেে ও প্রিযয়ী
রদখো যোয়। সেল চোপ্লষেো মোে চোনষে
সঠিে বযবথাপোপনোে উপে নজে
প্লদনয়নেন এবাং মৎসয অপ্লেনসে সোনে
রযোগোনযোগ বোপ্লড়নয়নেন ; প্লেে বযোে
প্ল নসনব চোপ্লষ প্রোয় সমসযো প্লননয় েেো
বলনেন যো অিযন্ত েোল লক্ষন বনল
অপ্লম মনন েপ্লে।

উদ্ভোবনটিে
পোইলটিাং
ইপ্লিমনধ্যই
সম্পন্ন নয়নে।
খুব শীঘ্রই
রেপ্লিনেটিাং
েোয তক্রম চোলু
নব।

১০/০৬/২০২০ বোপ্লষ তে উদ্ভোবন
েমতপপ্লেেল্পনোনি
অন্তর্ভতক্ত (২০১৯-২০)

প্রাক্তন্তক চাক্তিতদর জন্য এর্ন একটি অযাপস
প্রনয়ন করা জরুরী কেখাতন চাক্তিরা ঘতর বতস
োর কাাংক্তখে কসবা কপতয় কেতে পাতর। োই
দপ্ততরর এফএ, ক্তিফ, এএফও, এর হায়োয়
কিাপাড়া উপতজিা হতে দুরবেী একটি গ্রার্
ক্তনশানবাড়ীয় বাছাই কতর জক্তরপ কাজ সম্পন্ন
করা হতয়ক্তছি; কেখাতন চাক্তির নার্, ঠিকানা,
কর্াবাইি নাং, চাতির প্রজাক্তে ইেযাক্তদ সাংগ্রহ
করা হয়। প্রাপ্ত জক্তরপ কাে মক্রর্ ও েতের
ক্তিক্তিতে একটি ডাটাতবজ প্রনয়ন করা হয়।
ম অযান্ড্রতয়ড কর্াবাইি অযাপস
কসবা সম্পক্তকে
প্রনয়তনর র্াধ্যতর্ এসএর্এস এর র্াধ্যতর্
ক্তনব মাক্তচে এিাকার চাক্তিতদর পুকুর প্রস্তুক্তে,
কপানা র্জুদ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, করাগ
প্রক্তেতরাতে করনীয়, করাগ ক্তনরার্য় ও হাতে
(ফার্ম ক্তফড) খাদ্য তেরী প্রক্তক্রয়া এবাং
কেৌক্তিকো ক্তবিতয় কর্াবাইি বােমার র্াধ্যতর্
একই সাতর্ সকি চাক্তিতক বা চাতির েরতনর
ক্তিক্তিতে ( কাপম ক্তর্শ্র, একক ক্তচাংক্তড়, একক
পাাংগাস/কেিাক্তপয়া,
কাপম-কেিাক্তপয়া
ক্তর্শ্র/কাপম ককারাি ক্তর্শ্র/ কাকড়া চাক্তিতক)
পৃর্ক পৃর্ক চাক্তিতক কাাংক্তখে কসবা প্রদাতনর
ব্যবস্থা করা হতে।

কর্মসম্পাদন চুক্তিতে
অন্তর্ভমি ক্তকনা? (ককান
অর্ মবছর)

