
মৎস্য অধিদপ্তরািীন ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প ২০১৮-১৯  

(Small Improvement Project) 

 

 

ক্রম. কার্ যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা  বাস্তবায়ন সময় সম্পন্নের তাররখ 

1.  আইরসটি রবষয়ক সমস্যা সমাধান্নন ICT Section, Department 

of Fisheries নান্নম ফেসবুক গ্রুপ ফখালা এবং র্াবতীয় সমস্যার সমাধান 

আইরসটি শাখা, মৎস্য অরধদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০৯/০৬/২০১৮ চলমান 

2.  খামারপাড়া মাছ বাজারন্নক েরমারলনমুক্ত মাছ বাজার ফ াষণাকরণ উপজেলা মৎস্য দপ্তর, শ্রীপুর, মাগুরা ০৩/০২/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯ 

3.  “বেতাগী মজেল মাছ োোর” উন্নয়ন প্রকল্প উপজেলা মৎস্য দপ্তর, বেতাগী, েরগুনা ১০/০১/২০১৯ ১০/০৪/২০১৯ 

4.  ফব-সরকারী মৎস্য হ্যাচারীর মান উেয়ন । উপজেলা  মৎস্য কম মকতমার দপ্তর ,জগাবেন্দগঞ্জ, গাইোন্ধা ২০/০১/২০১৯ ১৯/০৪/২০১৯ 

5.  ফব-সরকারী মৎস্য হ্যাচারী মান উেয়ন । বিবনয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর ,জগাবেন্দগঞ্জ, গাইোন্ধা   ১৭/০১/২০১৯ ১৭/০৩/২০১৯ 

6.  ফব-সরকারী মৎস্য হ্যাচারী মান উেয়ন । বিবনয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর ,পলাশোড়ী, গাইোন্ধা ১৭/০১/২০১৯ ১৭/০৩/২০১৯ 

7.  ফব-সরকারী মৎস্য হ্যাচারী মান উেয়ন । উপজেলা মৎস্য দপ্তর ,ফুলছবড়, গাইোন্ধা ১৭/০১/২০১৯ ১৭/০৩/২০১৯ 

8.  মৎস্যচাষীন্নদর প্ররশক্ষণ চারহ্দা রনরুপন ।  বিবনয়র উপজেলা  মৎস্য কম মকতমার দপ্তর , গাইোন্ধা 

িদর, গাইোন্ধা 

২০/০১/২০১৯ ১৯/০৮/২০১৯ 

9.  ফব-সরকারী মৎস্য হ্যাচারী মান উেয়ন । বিবনয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর ,গাইোন্ধা িদর, গাইোন্ধা   ১৭/০১/২০১৯ ১৭/০৩/২০১৯ 

10.  ফব-সরকারী মৎস্য হ্যাচারী মান উেয়ন । উপজেলা মৎস্য দপ্তর ,িাঘাটা, গাইোন্ধা                                                        ১৭/০১/২০১৯ ১৭/০৩/২০১৯ 

11.  ফব-সরকারী মৎস্য হ্যাচারী মান উেয়ন । উপজেলা মৎস্য দপ্তর ,িাদুল্লাপুর, গাইোন্ধা ১৭/০১/২০১৯ ১৭/০৩/২০১৯ 

12.  ফব-সরকারী মৎস্য হ্যাচারী মান উেয়ন । উপজেলা মৎস্য দপ্তর ,সুন্দরগঞ্জ, গাইোন্ধা ১৭/০১/২০১৯ ১৭/০৩/২০১৯ 

13.  পরশুরাম মৎস্য বাজারন্নক শতভাগ েরমারলন মুক্তকরন উপন্নজলা মৎস্য অরেস পরশুরাম ১৭/০১/২০১৯ ৩০/০৪/২০১৯ 

14.  ১টি গ্রান্নম মৎস্য খামার ফররজন্নেশন প্রদান মৎস্য অরধদপ্তর টুরিপাড়া ফগাপালগঞ্জ ২০/০১/২০১৯ ২৮/০৪/২০১৯ 

15.  শুধুমাত্র সঠিক মজুদ  নত্ব (৩০টি/শতক) প্রন্নয়াগকন্নর প্ররত ০৫ ফকরজ রুই 

জাতীয় মান্নছর উৎপাদন ততরী করা 

মৎস্য অরধদপ্তর. ফকাটালীপাড়া ০১/০৩/২০১৯ ৩১/০৫/২০১৯ 

16.  পুকুন্নর ভাসমান ফেন্নত সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রদান মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার পাবনা সদর পাবনা ২০১৮ ২০১৯  

17.   পরশুরাম মৎস্য বাজারন্নক শতভাগ েরমারলন মুক্তকরণ। উপন্নজলা মৎস্য দপ্তর, পরশুরাম ১৭/০১/২০১৯ ৩০/০৪/২০১৯ 

18.  cyKz‡i fvmgvb †Uª‡Z mylg m¤ú~iK Lv`¨ c Ö̀ vb grm¨ exR Drcv`b Lvgvi, cvebv m`i, cvebv   

19.  ফসবা গ্রহ্ীতান্নদর সুরবধান্নথ য রবরভে ফেস্ক রচরিতকরণ। রসরনয়র উপন্নজলা মৎস্য কম যকতযার কার্ যালয়, 

ফবারহ্ানউরিন, ফভালা। 

১৪/-১/২০১৯ ১৪/০৪/২০১৯ 

20.  ফসবা গ্রহ্ীতান্নদর সুরবধান্নথ য রবরভে ফেক্স রচরিতকরন  রসরনয়র উপন্নজলা মৎস্য কম যকতযার কার্ যালয়, 

ফবারহ্ানউরিন, ফভালা। 

১৪/০১/২০১৯ ১৪/০৪/২০১৯ 

21.  মৎস্য চাষ প্রযুরক্ত সম্প্রসারণ সহ্জীকরণ মৎস্য চাষ প্রযুরক্ত সম্প্রসারণ 

সহ্জীকরণ 

আবদতমারী,লালমবনরহাট ১৪/০৫/২০১৯ ১৫/০২/২০১৯ 

22.  “ গুে এযান্নকায়াকালচার প্রযাকরেস সম্প্রসারন্নণর জন্য রেশ আড্ডা স্থাপন” কালীগঞ্জ,লালমবনরহাট ২০১৮ ২০১৯ 


