
ক) উদ্ভাবনের ধরেঃ েতুে (আইডিয়া পর্ যানয়) 

ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

01 

বাগেরহাট 

সদর, 

বাগেরহাট 

িাছ চাগের 

উপকরণামদ 

প্রামিস্থান, 

বাজারজাতকর

ণ ও অনান্য 

তখ্যামদ সংক্রান্ত 

িাছ চামে চাগের উপকরণ য়েিন- ভাল চুন, 

সার প্রভৃমত য়কাথাে পাওো যাগব, উৎপামদত 

িাছ য়কাথাে য়যিন- স্থানীে হাট বাজার, 

মিগপা , আিত ইতযামদগত- ভাল দাগি মবমক্র 

করা যাগব, িাগছর ভাল এবং মনভভরগযাগ্য 

খাবার য়কাথাে মবমক্র হে, ভাল িাগছর 

ভাইরাস মুক্ত য়পাণা য়কাথাে পাওো যাগব-

ইতযামদ ঠিকানা (য়িাবাইল নং সহ) সংক্রান্ত 

মলফগলট/য়পাষ্টার এবং ব্যানার। ঠিকানা 

(য়িাবাইল নং সহ) সংক্রান্ত 

মলফগলট/য়পাষ্টার এবং ব্যানারগুগলা বহুল 

প্রচাগরর জন্য ইউমনেন পমরেদগক ব্যবহার 

করা হগব। 

িাছ চাগের উপকরণামদ প্রামিস্থান, 

বাজারজাতকরণ ও অনান্য তখ্যামদ সংক্রান্ত য়কান 

মকছুই একগে চামের কাগছ য়নই। ফগল ঠিকানা 

(য়িাবাইল নং সহ) সংক্রান্ত মলফগলট/য়পাষ্টার 

এবং ব্যানারগুগলা চামে ইউমনেন পয ভাে য়খগক 

য়পগল চামে বহুল উপক্রত হগব। 

এ. এস. এি. রাগসল 

 

01712515761 

 

sufokachuabag

erhat@gmail.c

om 
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প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

আনুিামনক ২৫-৩০ হাজার 

টাকা (১০টি ইউমনেন সমৃদ্ধ 

উপগজলা) 

না হযাঁ 

িাে চামে হাগতর 

নাোগল িাছ চাগের 

উপকরণামদ প্রামিস্থান, 

বাজারজাতকরণ ও 

অনান্য সংক্রান্ত তখ্যামদ 

পাগবন 

এ. এস. এি. 

রাগসল 

017125157

61 

sufokac

huabage

rhat@g

mail.co

m 

02 

উপগজলা 

িৎস্য 

কি ভকতভার 

কায ভালে, 

মিরপুর, 

কুমষ্টো। 

নাস ভামর পুকুর 

িামলকগদর 

ডাটাগবজ ততমর 

ও গুনেত 

িাগনর য়পানা 

উৎপাদগন 

প্রমিক্ষণ প্রদান। 

কুমষ্টো য়জলার মিরপুর একটি িৎস্য সম্পগদ 

ভরপুর উপগজলা। এখাগন প্রাে ৩০০০ পুকুর 

িামলগকর প্রাে ৫০০০ টি পুকুর আগছ। 

এছািা পদ্মা সহ ০৩ টি নদী, পামন উন্নেন 

য়বাগড ভর মজগক বাঁধ প্রকগের প্রাে ৫০ 

মকিঃমিিঃ খাল (য়িাট ০৩ টি খাল) ও একটি 

বাওি রগেগছ। অে উপগজলাে য়পানার 

মবস্তর চামহদা রগেগছ যা অে উপগজলাধীন 

সরকারী য়পািাদহ িৎস্যবীজ উৎপাদন 

খািার য়থগক য়িটাগনা সম্ভব হেনা মবধাে 

িৎস্যচােীগদর মিনাইদহ, যগিার, বগুিা ও 

িেিনমসংহ য়থগক য়পানািাছ সংগ্রহ কগর 

চামহদা য়িটাগত হে যা কষ্টসাধ্য ও 

খরচসাগপক্ষ মবেে। এিতাবস্থাে যমদ অে 

উপগজলাে য়যসকল চােীরা য়রনুগপানা 

নাস ভারী কগর তাগদর যমদ ডাটাগবজ ততমর 

করা হে এবং তাগদর সঠিকভাগব 

মডি/য়রনুগপানা য়থগক িানসম্পন্ন য়পানািাছ 

ততমরর প্রমিক্ষণ প্রদান করা যাে তগব অে 

উপগজলার চামেগদর দূর দূরান্ত য়থগক আর 

উক্ত উদ্ভাবন বাস্তবােন হগল অে উপগজলার 

নাস ভারী অপাগরটরগদর ডাটাগবজ ততমর হগব এবং 

িানসম্পন্ন য়পানািাছ উৎপাদন হগব। িাছ চােীরা 

িানসম্পন্ন য়পানািাছ হাগতর নাোগল পাবার 

কারগণ চােীগদর সিে ও খরচ কিগব ফগল িাছ 

চাগে আগ্রহী হগে উঠগব এবং ফলস্বরুপ িাগছর 

উৎপাদন বািগব। 

য়িািঃ রামজউল ইসলাি 

01732047464 

 

sblrajib@yahoo

.com 
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নতুন 

আইড

ম ো 

প্রমিক্ষণাথীর সংখ্যা ২০০ 

জন 

ব্যাচ সংখ্যা ১০ টি (প্রমত 

ব্যাগচ ২০ জন) 

সিে ০১ মদন 

প্রমত ব্যাগচর খরচ 

সম্প্রসামরত/অমতমথ বক্তার 

সম্মানী ১,০০০/- 

য়কাস ভ য়কা অমড ভগনটগরর 

সম্মানী ১,০০০/- 

প্রমিক্ষগকর সম্মানী 

৫*৭৫০= ৩,৭৫০/- 

সহােক কি ভচারীর ভাতা 

৩০০/- 

প্রমিক্ষণাথীর ভাতা 

২০*৪০০= ৮,০০০/- 

যাতাোত ভাতা 

২০*১০০= ২,০০০/- 

দুপুগরর খাবার (প্রমিক্ষক 

ও প্রমিক্ষণাথী সহ) 

না হযাঁ 

০১। অে উপগজলাে 

নাস ভারী িামলকগদর 

ডাটাগবজ ততমর হগব। 

০২। চােীরা িানসম্পন্ন 

য়পানািাছ উৎপাদগন 

প্রমিমক্ষত হগব। 

০৩। চােীরা সুলগভ 

িানসম্পন্ন য়পানািাছ 

পাগব। 

০৪। চােীগদর সিে ও 

অথ ভ দুগটাই বাঁচগব। 

০৫। িাছচাগে আগ্রহী 

চােীর সংখ্যা বািগব 

মবধাে িাগছর উৎপাদন 

বািগব।। 

য়িািঃ রামজউল 

ইসলাি 

017320474

64 

 

sblrajib

@yahoo.

com 

 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

য়পানািাছ সংগ্রহ করগত হগবনা কারণ তখন 

তারা মনজ উপগজলাগতই কাংমখত য়পানািাছ 

পাগব ফগল একাধাগর য়যিন িৎস্যচােীগদর 

সিে বাঁচগব য়তিমন আমথ ভক সাশ্রেও হগব। 

২৬*২০০= ৫,২০০/- 

সহােক কি ভচারীর দুপুগরর 

খাবার ২০০/- 

নাস্তা ২৬*৪০= ১,০৪০/- 

উপকরণ 

(খাতা+কলি+য়ফাল্ডার+

হযান্ডআউটসহ) 

২০*১০০= ২,০০০/- 

ব্যানার ১,০০০/- 

সাউন্ডবক্স ও প্রগজক্টর 

ভািা ২,০০০/- 

হলরুি ও য়চোর য়টমবল 

ভািা ১,০০০/- 

ছমব, ফগটাকমপ ও অন্যান্য 

১,৫১০/- 

 

প্রমত ব্যাগচর খরচ 

৩০,০০০/- 

য়িাট ২০০ জগনর ১০ 

ব্যাগচর খরচ 

১০*৩০,০০০= 

৩,০০,০০০/- কথাে মতন 

লক্ষ টাকা িাে। 

03 সাভার, ঢাকা 

য়ফজবুক 

অযাপগসর 

িাধ্যগি 

সুফলগভােীগদর 

য়সবা প্রদান 

ম্যস্যজীবী, িৎস্যচামে, উগযাক্তা ও অন্যান্য 

সুফলগভােীগদর য়ফজবুক অযাপগসর িাধ্যগি 

সংযুক্ত কগর চামহত পরািি ভ ও প্রযুমক্ত 

সম্প্রসারণ সম্ভব হগব। 

য়যগহতু ইন্টারগনগটর ব্যবহার বািগছ এবং মিক্ষার 

হার তথা মিমক্ষত ম্যস্যজীবী, িৎস্যচামে, 

উগযাক্তা ও অন্যান্য সুফলগভােীগদর সংখ্যা 

বািগছ , য়সগক্ষগে অে খরচ ও অে সিগে অন 

লাইগনর িাধ্যগি য়সবা প্রদান সহজতর হগব। 

হারুন-অর-রমিদ 

01716678649 

sufosavar@fish

eries.gov.bd 
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নতুন 

আইড

ম ো 

িৎস্য চামে, 

িৎস্যজীবীগদরসহ 

উগযাক্তা ও অন্যান্য 

সুফলগভােীগদর িাঠ পয ভাে 

য়থগক মনমদ ভষ্ট ফরগি তথ্য 

সংগ্রহ ও ডাটা এমিগত য়য 

পমরিান খরচ হে। 

না হযাঁ 

িৎস্য অমধদির কতৃকভ 

বাস্তবামেত প্রাে সব 

ধরগনর য়সবাই প্রদান 

করা সম্ভব হগব। 

হারুন-অর-

রমিদ 

01716678

649 

sufosav

ar@fish

eries.go

v.bd 

 

 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

04 
সমখপুর, 

টাঙ্গাইল 

মবলগবাগড ভর 

িাধ্যগি িৎস্য 

পরািি ভ য়সবা 

প্রদান এবং 

িৎস্য আইন 

প্রচার 

িাঠ পয ভাগের মবমভন্ন জােোে ( ইউমনেন 

পমরেদ, িাছ বাজার, জনবহুল অন্যান্য 

জােোে ) মবমভন্ন িাগছর চাে, িাগছর য়রাে, 

িাছ চাগের সাধারণ সিস্যাবলী এবং িৎস্য 

আইগনর উগেখগযাগ্য ধারা সমূহ মবলগবাগড ভ 

মলখা থাকগব এছািাও এসব য়বাগড ভ স্হানীে 

উপগজলা িৎস্য অমফস এবং য়জলা িৎস্য 

অমফগসর য়ফান নাম্বার মলখা থাকগব। 

জনেনগক সহগজই মবজ্ঞানসম্মত িৎস্য চাে 

সম্পগকভ এবং িৎস্য আইন সম্পগকভ ধারণা য়দো। 

স্হানীে উপগজলা িৎস্য অমফস এবং য়জলা িৎস্য 

অমফগসর সাগথ স্হানীে জনেগনর সম্পকভ 

স্পাপন। 

রমফকুল ইসলাি 

 

01725059634 

abu.raihanrafi

qul@gmail.com 
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নতুন 

আইড

ম ো 

★ ১০ ফুট x ৬ ফুট ( 

Width 10 feet x 

Height 6 feet) 

সাইগজর প্রমতটি 

মবলগবাগড ভর মূল্য প্রাে 

৭০০০/- (মিগলর য়েিসহ 

টিগনর পাগত মলখা প্যামষ্টং 

থাকগব) এছািা ২ টি 

মজআই পাইগপর খুটি 

থাকগব যার মূল্য প্রাে 

৩৫০০/- টাকা।  

★ ৫ ফুট x ৩ ফুট ( 

Width 5 feet x 

Height 3 feet) 

সাইগজর প্রমতটি 

মবলগবাগড ভর মূল্য প্রাে 

2200/- (মিগলর য়েিসহ 

টিগনর পাগত মলখা প্যামষ্টং 

থাকগব) এছািা ২ টি 

মজআই পাইগপর খুটি 

থাকগব যার মূল্য প্রাে 

৩৫০০/- টাকা।  

না হযাঁ 

জনসাধারণ িৎস্য চাে 

সম্পগকভ মবজ্ঞানসম্মত 

পরািি ভ পাগবন এবং 

িৎস্য আইন সম্পগকভ 

জানগত পারগবন যা 

িৎস্য উৎপাদন বৃমদ্ধগত 

গুরুত্বপূণ ভ ভূমিকা 

রাখগব। 

রমফকুল 

ইসলাি 

 

017250596

34 

abu.raih

anrafiqu

l@gmail

.com 

 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

05 
িমণরািপুর, 

যগিার 

মভমডও 

কনফাগরমসং 

এর িাধ্যগি 

িৎস্যচােীগক 

জরুরী পরািি ভ 

য়সবা প্রদান 

িৎস্যচােী জরুরী পরািগি ভর জন্য উপগজলা 

দিগরর মনমদ ভষ্ট য়িাবাইল নম্বগর (উপগজলা 

দিগরর কগপ ভাগরট য়িাবাইল নম্বগর) য়ফান 

করগব, এবং কি ভকতভার মনগদ ভগি সংমিষ্ঠ 

ইউমনেগনর এনএটিমপ-২ মলফ পামন 

পরীক্ষার মকট এবং মডমজটাল ট্যাবসহ 

(ইন্টারগনট সংগযােসহ) দ্রুততি সিগে 

চােীর কাগছ হামজর হগব। মলফ কি ভকতভার 

পরািগি ভ প্রগোজনীে পরীক্ষার পর মডমজটাল 

ট্যাগবর িাধ্যগি চােীগক মসমনের উপগজলা 

িৎস্য কি ভকতভার সাগথ মভমডও কনফাগরগস 

যুক্ত করগবন এবং মসমনের উপগজলা িৎস্য 

কি ভকতভা চােীগক প্রগোজনীে পরািি ভ প্রদান 

করগবন। ফগল চােী কামিত য়সবা পাগব 

এবং িাগছর উৎপাদন বৃমদ্ধ পাগব। 

িৎস্যচাগে য়রাে বালাই এর ফগল সৃষ্ট সিস্যার 

কারগন িাগছর উৎপাদন কি হে, চােী কামিত 

উৎপাদন য়থগক বমিত হে এবং চােী ক্ষমতগ্রস্ত 

হে। উপগজলা িৎস্য দিগরর সাগথ তাৎক্ষমনক 

য়যােগযাে এবং পরািি ভ য়সবা মনগত উপগজলা 

দিগর যাওো চােীর জন্য মবিম্বনা। উপগজলা 

দিগরর সীমিত জনবল ও সিক য়যাোগযাে 

সিেসাগপক্ষ মবধাে মভমডও কনফাগরগসর 

িাধ্যগি চােীগক িাগছর য়রাে বালাই মনেন্ত্রগনর 

পরািি ভ য়সবা অমধক ফলপ্রসূ। এক্ষগে, সিে 

পমরদি ভন এবং খরচ সাশ্রেী হগব উপরন্তু 

িৎস্যচােী স্বমস্ত পাগব। 

মরপন কুিার য় াে 

01718643514 

ripon.du15@gm

ail.com 
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প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

কগপ ভাগরট মসিকাড ভসহ 

য়িাবাইল হযান্ডগসট- 

৫,০০০/- (টাকা) 

ইন্টারগনট সংগযােসহ 

অযান্ডগেড চামলত 

য়িাবাইল হযান্ডগসট- 

৩০,০০০/- (টাকা) 

প্রচার-প্রচারণা ও 

মলফগলট- ৫,০০০/- 

(টাকা) 

অন্যান্য-১০,০০০/- (টাকা) 

না হযাঁ 

১. িাগছর উৎপাদন বৃমদ্ধ 

পাগব 

২. িৎস্যচােীর সাগথ 

উপগজলা িৎস্য দিগরর 

য়যাোগযাে বৃমদ্ধ পাগব 

৩. চােীর উপগজলা 

দিগর আসার খরচ 

বাঁচগব 

৪.সীমিত জনবগলর 

িাধ্যগি িৎস্যচােীগদর 

সঠিক সিগে পরািি ভ 

য়সবা প্রদান করা সহজ 

হগব।  

৫. তথ্য প্রযুমক্ত ব্যবহার 

কগর িৎস্য পরািি ভ 

য়সবা প্রদান সম্ভব হগব 

এবং সমতযকাগরর 

মডমজটাল বাংলাগদি 

েগি য়তালা সহজ হগব। 

মরপন কুিার 

য় াে 

017186435

14 

ripon.du

15@gma

il.com 

 

06 ঈশ্বরেঞ্জ 

িাছ চাগে 

বাগোফ্লক 

প্রযুমক্তর 

সম্প্রসারণ 

প্রদি ভনগযাগ্য উপযুক্ত স্থাগন বাগোফ্লক 

প্রযুমক্ত ব্যবহার কগর ট্যাংগক িাছ চাে 

পদ্ধমত পমরদি ভন করা এবং হাগত-কলগি 

স্থানীে উগযাক্তাগদর এই প্রযুমক্ত মবেগে 

প্রমিক্ষণ প্রদান কগর এই প্রযুমক্তর 

সম্প্রসারণ করা 

িেিনমসংহ য়জলার ঈশ্বরেঞ্জ িাছ চাগে 

অগ্রসরিান একটি উপগজলা। এ উপগজলাে 

য়বসরকামর পুকুগরর সংখ্যা ১৩২১৬ টি, িৎস্য 

চােীর সংখ্যা প্রাে সাগি ছে হাজার। েতবছগর 

এ উপগজলাে উৎপামদত িাগছর পমরিাণ ১৯৫৯৫ 

য়ি.টন। এই উৎপামদত িাগছর একটি উগেখ 

য়যাগ্য অংিই হগলা মিং, পাবদা, গুলিা, 

য়তলামপো ইতযামদ। ক্রিবধ ভিান িৎস্য-খায 

মূল্য, পামনগসচ জমনত অতযমধক মবদুযত খরচ, 

অব্যবস্থাপনা জমনত ও মবরূপ জলবায়ুর প্রভাব 

জমনত য়রাে-বালাই বৃমদ্ধ ও এর ফগল মচমকৎসা 

বাবদ ব্যে বৃমদ্ধ— প্রভৃমত কারগণ িৎস্য চাগে 

লাগভর পমরিাণ ক্রিি: কগি যাগে। চােীরা 

পূগব ভর িগতা অমধক লাভবান হগত পারগছনা। 

ফগল বাগোফ্লগকর িগতা উন্নত ও মনেমন্ত্রত 

পদ্ধমতগত িাছ চাগের প্রগোজনীেতা ও 

উপগযামেতা অনস্বীকায ভভাগব প্রতীেিান হগে। 

এ, এস, এি, সাগনাোর 

রাগসল 

01719431142 

asmtusher8484

@gmail.com 
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প্রযুমক্ত স্থাপগন ব্যে- 

৫০,০০০/-  

প্রমিক্ষগণ ব্যে- ৫০,০০০/- 

য়িাট- ১,০০,০০০/- 

হযাঁ হযাঁ 
পাইলটিং এখনও 

চলিান। 

এ, এস, এি, 

সাগনাোর 

রাগসল 

017194311

42 

asmtush

er8484@

gmail.co

m 

 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

07 
ফুলতলা, 

খুলনা 

সািামজক 

য়যাোগযাে 

িাধ্যি ব্যবহার 

কগর িৎস্য 

প্রযুমক্ত য়সবা 

সহজীকরণ 

এবং িৎস্য 

উগযাক্তা সৃমষ্ট - 

'িৎস্য ই-

পাঠিালা' 

িৎস্য ই-পাঠিালা' একটি মডমজটাল িৎস্য 

প্রযুমক্ত সম্প্রসারণ উগযাে।সিামজক 

য়যাোগযাে িাধ্যি (ইউ টিউব, য়ফস বুক 

প্রভৃমত) ব্যবহার কগর িৎস্য প্রযুমক্ত 

য়সবাসমূহ (মভমডও ধারণ পূব ভক তা 

মডমজটাল কনগটন্ট বা তথ্য মচে আকাগর) 

চামেগ দর কাগছ কায ভকরভাগব য়প ভৌছাগনা 

সম্ভব হগব এবং য়সবা প্রদান অগনক সহজ 

হগব।এর ফগল নতুন নতুন িৎস্য উগযাক্তা 

সৃমষ্ট হগব। 

উগযােটি বাস্তবামেত হগল সািামজক য়যাোগযাে 

িাধ্যগির সাহাগে মভমডও কনগটন্ট বা সফল 

চামেগদর মনগে মনমি ভত য়ছাট য়ছাট তথ্য মচগের 

দ্বারা অন্যান্য চামেগদর মনকট িৎস্য প্রযুমক্ত য়সবা 

সমূহ সহগজ য়যিন য়পৌগছ য়ে্ওো সম্ভব হগব, 

য়তিমন তারা য়বি অনুপ্রামণতও হগব। িৎস্য 

চামেগদর TCV (Time, Cost, Visit) 

কগি যাগব।িৎস্য উগযাক্তা সৃমষ্টর িাধ্যগি 

য়বকার সিস্যার সিাধান হগব। 

রণমজৎ কুিার 

০1717285015 

ranajitufo@gm

ail.com 
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নতুন 

আইড

ম ো 

একটি মডমজটাল কযাগিরা- 

৮০,০০০/-, একটি িামি 

মিমডো য়প্রাগজক্টর-

৫০,০০০/-, য়সমিমনার 

বাবদ ৩০,০০০/-, সব ভগিাট 

সম্ভাব্য ব্যে হগব 

১,৬০,০০০/- 

না হযাঁ 

য়যগহতু 'িৎস্য ই-

পাঠিালা' সরাগদগি 

বাস্তবােনগযাগ্য য়সগহতু 

উগযােটি বাস্তবামেত 

হগল সব ভস্তগরর চামেরা 

সহগজ িৎস্য প্রযুমক্ত 

য়সবা পাগব এবং খুব 

উপকৃত হগব। এছািা 

নব নব লােসই ও 

আধুমনক িৎস্য প্রযুমক্ত 

য়সবা গ্রহগণর িাধ্যগি 

নতুন নতুন িৎস্য 

উগযাক্তা সৃমষ্ট হগব। 

রণমজৎ কুিার 

০17172850

15 

ranajitu

fo@gma

il.com 

 

08 
কালীেঞ্জ, 

মিনাইদহ। 

িৎস্য গ্রাি 

সৃজন 

একটি গ্রাগির সকল জলািেগক বামনমজযক 

চাগের আওতাে মনগে আসা। 

পয ভােক্রগি য়দগির সকল জলািে বামনমজযক 

চাগের আওতাে মনগে আসার িাধ্যগি িাগছন 

উৎপাদন বৃমদ্ধ করা। 

আব্দুোহ মুহাম্মদ সাইদুর 

রহিান য়রজা 

01717509773 

rezadu85@gma

il.com 
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প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

প্রমিক্ষণ-১ লক্ষ, প্রদি ভণী-

২লক্ষ, সভা/ 

য়সমিনার/লমজমিক/অন্যা

ন্য- ১ লক্ষ, য়িাট-৪ লক্ষ 

না হযাঁ ভাল 

আব্দুোহ 

মুহাম্মদ 

সাইদুর 

রহিান য়রজা 

017175097

73 

rezadu8

5@gmail

.com 

 

09 

মসমনের 

উপগজলা 

িৎস্য 

কি ভকতভার 

কায ভালে, 

বালােঞ্জ, 

মসগলট। 

চামের 

য়দারগোিাে 

িাে চাগের 

প্রমিক্ষণ এবং 

িাটি ও পামন 

পরীক্ষা 

িৎস্য চামের য়দারগোিাে হওোে পুকুর 

পাগি অথবা চামেগদর সুমবধাজনক স্থাগন 

প্রমিক্ষণ প্রদান করা হে।এগত চামেগদর 

য়কাগনা অসুমবধা হে না।ফগল প্রমিক্ষণ 

য়িগে িাছ চামেেণ সফল িৎস্য চামে 

মচমিত করগত পারগব, কাগজ ব্যস্ত থাকগব 

এবং প্রামণজ আমিগের অভাব পূরণ কগর 

তথা উৎপাদন বৃমদ্ধ কগর অথ ভননমতক ভাগব 

লাভবান হওো যাগব। 

প্রমিক্ষণটি চামের য়দারগোিাে হওোে একমদগক 

সিে কি লাগে অন্যমদগক য়কাগনা অথ ভ ব্যে হে 

না। 

মনি ভল চন্দ্র বমণক 

01711444977 

banik.nirmalaf

o@gmail.com 
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এ 

প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

বাস্তব অগথ ভ সরকাগরর 

য়কাগনা ব্যে নাই। তগব 

চামেগদর ২/৩  ন্টা 

প্রমিক্ষগণ অংিগ্রহণ 

চলাকালীন সিগে হালকা 

টিমফগনর ব্যবস্থা হগল 

ভাগলা হে এবং হাগত 

কলগি িাটি ও পামন 

পরীক্ষার কীট বক্স রাখাসহ 

সংমিষ্ট প্রমিক্ষগণর 

বাস্তবধিী ছমব ও মভমডও 

প্রদি ভন করা। 

না হযাঁ 

১.চামেগদর সিে কি 

লােগব।২. প্রমিক্ষণটি 

য়দারগোিাে মবধাে 

য়কাগনা খরচ নাই। 

মনি ভল চন্দ্র 

বমণক 

017114449

77 

banik.ni

rmalafo

@gmail.

com 

 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

10 

প্রকগে 

ব্যবস্থপগকর 

দির, 

এমডমব,কক্সবা

জার। 

পদ্মা, য়ি না 

নদীর য়িাহনাে 

ইমলি িাগছর 

স্বাদ, বসবাস ও 

প্রাকৃমতক 

প্রজনন সিে 

পমরবতভন এবং 

বতি ভান অবস্থা, 

সিস্যা, প্রজনন 

সিে মনরুপন ও 

উন্নেন 

ব্যবস্থাপনা। 

জলবায়ু পমরবতভন সাগথ পদ্মা, য়ি না নদীর 

য়িাহনাে ইমলি িাগছর স্বাদ, বসবাস ও 

প্রাকৃমতক প্রজনন সিে পমরবতভন ও বতি ভান 

অবস্থাে সিস্যা, প্রজনন সিে মনরুপন ও 

উন্নেন ব্যবস্থাপনা। 

িা ইমলি িাগছর বসবাস ও প্রকৃত প্রাকৃমতক 

প্রজনন সিে স্থান মনরুপন। 

কাওসার আহগিদ 

01716270433 

kawsar.434@g

mail.com 
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এ 

প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

---- হযাঁ হযাঁ 100% 

কাওসার 

আহগিদ 

017162704

33 

kawsar.4

34@gma

il.com 

 

 

 

11 

উপগজলা 

িৎস্য অমফস, 

মচতলিারী, 

বাগেরহাট। 

চােীগদর 

পদচারণায় 

মুখমরত িৎস্য 

অমফস 

িৎস্য চােীগদর পাড়া, িহো, চাগয়র 

য়দাকান, বাজার, িৎস্য খাগযর য়দাকান ও 

ইউমনয়ন পমরেদ এবং য়েমনং, সভা ও 

য়সমিনার ইতযামদগত মভমজটিং কাড ভ বা 

অমফগস প্রদত্ত িৎস্য য়সবার বণ ভনা সম্বমলত 

কাড ভ মবতরণ কগর এবং অমফগস আেত 

চােীগদর আন্তমরকভাগব কামিত য়সবা 

প্রদাগনর িাধ্যগি চােীগদর িৎস্য 

অমফসমুখী করা তথা সরকামর য়সবা 

অমধকহাগর প্রামি মনমিত কগর িাগছর 

উৎপাদন বৃমদ্ধ করা। 

-খরচ এগকবাগরই নেণ্য 

-স্বে সিগয় অমধক য়সবা 

-িৎস্য অমফগসর সাগথ চােীগদর য়যাোগযাে বৃমদ্ধ 

-চােীগদর উত্তি য়সবা মনমিতকরণ 

-চােীগদর হয়রামন হ্রাস 

-িাছ ও মচংমড়র য়রাে ও িড়গক কামিত 

সরকামর য়সবা মনমিতকরণ 

-িাগছর উৎপাদন বৃমদ্ধ 

-সরকাগরর প্রমত জনেগণর আস্থা বৃমদ্ধ 

য়সাগহল য়িািঃ মজল্লুর 

রহিান মরোন 

01714939303 

rigandof@gma

il.com 
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প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

১১,০০০ টাকা িাে। (প্রমত 

হাজার মভমজটিং কাড ভ 

টাইগপর কাড ভ ছাপাগনায় 

৫০০ টাকা কগর য়িাট ২ 

হাজার কাড ভ এর খরচ 

১০০০ টাকা+ প্রমতটি 

মিমন সভায় চা নাস্তা খরচ 

বাবদ ৫০০ টাকা কগর 

য়িাট ২০ টি সভার জন্য 

১০,০০০ টাকা) 

না হযাঁ 

-চােীগদর য়সবা প্রামি 

সহজতর করা 

-চােীগদর িৎস্য 

অমফগস যাতায়াত বৃমদ্ধ 

-িাগছর উৎপাদন বৃমদ্ধ 

-জনেন য়ক সরকামর 

য়সবামুখী করা 

-সরকামর য়সবার প্রমত 

চােী তথা জনেগণর 

আস্থা অজভন 

য়সাগহল য়িািঃ 

মজল্লুর রহিান 

মরোন 

017149393

03 

rigandof

@gmail.

com 

 

12 

উপগজলা 

িৎস্য 

কি ভকতভার 

দির, 

তারাকান্দা, 

িেিনমসংহ। 

অভোশ্রি 

িৎস্যজীবী সিবাে সমিমতর মনজস্ব 

উগযাগে নদীগত অভোশ্রগির িাধ্যগি 

য়দিীে প্রজামতর িাছ সংরক্ষণ ও িাগছর 

য়িাট উৎপাদন বৃমদ্ধ। 

িৎস্যজীবী সিবাে সমিমতর উগযাগে তাই 

য়সখাগন ব্যে ও সিে ব্যমক্তর জন্য নেণ্য। 

িাহানা নাজনীন 

01983990659 

marjan90.dof16

@gmail.com 
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প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

িৎস্যজীবী সিবাে 

সমিমতর িাধ্যগি। 
না হযাঁ 

য়দিীে প্রজামতর িাছ 

সংরমক্ষত হগব। 

িাহানা 

নাজনীন 

01983990

659 

marjan9

0.dof16@

gmail.co

m 

 

13 
মবরািপুর, 

মদনাজপুর 

িৎস্য চাে 

মবেেক 

প্রমিক্ষণ য়িগে 

চােীগদর 

উপগজলা বা য়জলা পয ভাগে িৎস্য চােীগদর 

িাছচাে মবেেক ১ মদন বা ২ মদনব্যাপী 

প্রমিক্ষণ য়িগে যমদ যা পিাগনা হগেগছ তার 

উপর বা িাছচাে মবেেক অন্য য়যগকান 

আিরা যারা িাঠ পয ভাগে কাজ কমর তারা বুমি 

চােীরাই আিাগদর প্রধান পথ চলার সাথী। 

তাগদর সুগখ দুিঃগখ, তাগদর সফলতাে ব্যথ ভতাে 

আিাগদর সফলতা/ব্যথ ভতা। তাই য়যগকান 

য়িািঃ িারজান সরকার 

01746046634 

marjan90.dof16

@gmail.com 

201

9-20 

এ 

প্রাি 

সগব ভাচ্চ ৫০০/-, সব ভমনম্ন 

২৫০/- ১ি ,২ে, ৩ে 

পুরস্কার ক্রগের জন্য 

না হযাঁ 

চােীগদর িাগি িৎস্য 

অমধদিগরর প্রচারনা, 

িয ভাদা বৃমদ্ধ এবং 

কায ভকরী প্রমিক্ষন। 

য়িািঃ িারজান 

সরকার 

017460466

34 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

পরীক্ষা য়নওো 

এবং পুরুস্কৃত 

করা 

মবেগে মলমখত(প্রগযাজয য়ক্ষগে) বা য়িৌমখক 

পরীক্ষা মনগে তাগদর য়ছাট বা কি দািী 

পুরুস্কাগরর ও ব্যবস্থা করা যাে তাহগল তারা 

অগনক য়বমি আগ্রহী হে, যা আমি য়দগখমছ। 

আমি িৎস্য চােীগদর িাছচাে মবেেক 

প্রমিক্ষণ য়িগে তাগদর বললাি য়য ১ 

মিমনগট য়ক কেটি িাগছর নাি মলখগত 

পারগবন। অথবা বলগত পারগবন। অগনগকই 

২২ টি, ২৫ টি, ৩০ টি িাগছর নাি মলগখগছ। 

এরকি কগর যমদ চুন প্রগোে, সার প্রগোে 

এবং য়পানা িজুদ বা িাগছর খায মবেগে 

য়ছাট য়ছাট প্রশ্ন এবং পুরুস্কার খাগত ২৫০/- 

য়থগক ৫০০/- ও বরাদ্দ রাখা হে তাহগল 

প্রমিক্ষন গুগলা আকে ভনীে হে। 

 

িারজান, ইউএফও, মবরািপুর। 

প্রমিক্ষগন বা প্রদি ভনী বাস্তবােগনর য়ক্ষগে যারা বা 

য়য চােী ভাগলা করগবন তাগদর মুল্যােন করগত 

পারগল আিাগদর মডপাট ভগিগন্টর জন্যই তা 

সন্মাগনর।ফাউগন্ডিন প্রমিক্ষগনর সিেও য়দখতাি 

মপএটিমস, সাভার মুল্যােন করত বগলই প্রমিক্ষন 

টাও আকিভনীে হগতা।পািাপামি তাগদর 

মূল্যােগনর জন্য খুব য়বমি বরাগদ্দরও প্রগোজন 

হে না। তাই আমি িগন কমর এ ধরগনর 

উদ্ভাবগনর উগযাে গ্রহন য়যৌমক্তক।  

 

িারজান, ইউএফও, মবরািপুর। 

 নতুন 

আইড

ম ো 

marjan9

0.dof16@

gmail.co

m 

 

14 
কামলেঞ্জ, 

সাতক্ষীরা 

মনরাপদ িৎস্য 

উৎপাদন য়কন্দ্র 

প্রমতষ্ঠা 

 

 

িৎস্য অমধদিগরর আন্তমরক প্রগচষ্টা এবং 

িৎস্যচােীগদর সব ভাত্মক সহগযামেতার 

িাধ্যগি বাংলাগদি এখন িাছ উৎপাদগন 

স্বেংসম্পূণ ভতা অজভন কগরগছ।িানুগের 

জীবনযাোর িান বািার সাগথ সাগথ িানুে 

এখন খায গ্রহণ সম্পগকভ অগনক 

সগচতন।মবগশ্বর সিস্ত য়দিই এখন শুধুিাে 

খায উৎপাদন নে, মনরাপদ খায উৎপাদন 

মনগে অতযন্ত সগচতন।এজন্য জনেগণর 

চামহদা এবং তাঁগদর স্বাস্থযেত মদক 

মবগবচনা কগর মনরাপদ িাছ উৎপাদন এখন 

সিগের দামব।এই সকল মবেেগুগলা িাথাে 

য়রগখ কামলেঞ্জ উপগজলার ২৫ জন উগযােী 

চােীগক মনগে একটি ক্লািার গ্রুপ কগর 

িৎস্য অমধদিগরর কামরেমর সহগযামেতাে 

এবং উপগজলা পমরেগদর অথ ভােগন একটি 

মনরাপদ িৎস্য উৎপাদন য়কন্দ্র প্রমতষ্ঠার 

কাজ শুরু করা হগেগছ। এখাগন সকল 

চােীরা উপগজলা িৎস্য দিগরর পরািগি ভ 

উত্তি িৎস্য চাে ব্যবস্থাপনার িাধ্যগি িাছ 

সিস্ত মবগশ্বই মনরাপদ খায উৎপাদন এখন 

একটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ভ মবেে।জনেগণর প্রামণজ 

আমিগের চামহদা য়িটাগনার পািাপামি তাঁগদর 

স্বাস্থযেত মদক মবগবচনা কগর ক্লািার মভমত্তক 

মনরাপদ িৎস্য উৎপাদন য়কন্দ্র প্রমতষ্ঠা বতভিান 

সিগের একটি যুমক্তযুক্ত উগযাে বগল িগন কমর। 

য়িািঃ িমফকুল ইসলাি 

01717709600 

 

sofique2003@g

mail.com 
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এ 

প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

পামন, িাটি পরীক্ষার 

যন্ত্রপামত ক্রে; িাগছর 

য়পানা, খায, মবক্রেগযাগ্য 

িাছ পরীক্ষার মফ; 

ক্লািারর থাড ভ পাটি ভ 

সাটি ভমফগকিন এবং 

অন্যান্য ব্যবস্থাপনা বাবদ 

প্রাে ৪,০০০০০/= (চার 

লক্ষ টাকা িাে) টাকা। 

হযাঁ হযাঁ 

মনরাপদ িাছ উৎপাদন 

কগর য়ভাক্তার মনকট 

য়পৌগছ য়দওো 

য়িািঃ িমফকুল 

ইসলাি 

017177096

00 

 

sofique2

003@gm

ail.com 

 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

চাে কগর থাগকন।এখাগন ব্যবহৃত িাগছর 

খায, য়পানা ইততযামদ এযাকুোকালচার 

ইনপুট স্বীকৃত ল্যাগব পরীক্ষার পর ব্যবহার 

করা হে।চাগের য়ক্ষগে অননুগিামদত য়কান 

ধরগণর এমন্টবাগোটিক/কীটনািক ব্যবহার 

করা হেনা।িাছ আগহারগণর পূগব ভ 

পরীক্ষাোগর পরীক্ষা করা হে এবং 

পরীক্ষাোগরর মরগপাগট ভর মভমত্তগত মনরাপদ 

িাছ মহগসগব বাজাগর মবক্রগের অনুিমত 

য়দওো হে। 
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উপগজলা 

িৎস্য দির, 

য়োিস্তাপুর, 

চাঁপাইনবাবে

ঞ্জ 

ছমব, নাি ও 

য়িাবাইল নম্বর 

সংবমলত মবল 

য়বাড ভ স্থাপগনর 

িাধ্যগি 

িৎস্যচােীগদর 

পরািি ভ প্রদান 

সহজীকরণ 

িৎস্য চােীেণ মনগম্নাক্ত কারগণ িৎস্য 

অমফস য়থগক সহগজ পরািি ভ য়সবা পাে না 

- য়লাকবল সংকগটর কারগণ, িৎস্য 

অমফসার সভা/প্রমিক্ষগণ ব্যস্ত থাকগল, 

বন্যা/িড়/যানবাহন সংকগটর কারগণ 

উপগজলার দূরবতী চােীেণ উপগজলাে 

পরািগি ভর জন্য আসগত চান না। তাছাড়া 

পরািি ভ অনুযায়ী ঔেধ সহগজ খু ুঁগজ পান 

না। উপগজলার গুরুত্বপূণ ভ িৎস্য উপকরণ 

সংমিষ্ট য়দাকাগনর য়িাবাইল নম্বর সহ 

ঠিকানা, মকছু বহুল ব্যবহৃত ঔেগধর নাি, 

িাো ও প্রগোে, িৎস্য সম্পমকভত মডমজটাল 

য়সবা সমূহ (ওগেবসাইগটর ঠিকানা ও য়সবা 

সমূহ, মফি এডভাইস অযাপস ব্যাবহার 

পদ্ধমত ইতযামদ)। প্রমতটি ইউমনেগন 

য়ক্ষেসহকারী ও মলফগদর ছমব ও য়িাবাইল 

নং সংবমলত মবলগবাড ভ স্থাপগনর িাধ্যগি 

িৎস্যচােীগদর িৎস্যচাে মবেেক পরািি ভ 

প্রদান করা হগব। 

খুব দ্রুত ও কি সিগে পরািি ভ প্রদান করা হগব। 

চামেগক কষ্ট কগর িৎস্য অমফগস য়সবা মনগত 

আসগত হগব না। চামের য়দারগোিাে িৎস্য য়সবা 

য়পৌগছ য়দওো যাগব সাগথ সাগথ নতুন চামেও 

সৃমষ্ট হগব। ফগল চামের সিে, ভ্রিণ ও খরচ 

কিগব। 

য়িািঃ ওোমলউল ইসলাি 

01718936670 

ufogomastapur

@fisheries.gov.

bd 
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প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

100000 হযাঁ হযাঁ 

১. িাগছর উৎপাদন বৃমদ্ধ 

পাগব 

২. িৎস্যচােীর সাগথ 

উপগজলা িৎস্য দিগরর 

য়যাোগযাে বৃমদ্ধ পাগব 

৩. চােীর উপগজলা 

দিগর আসার খরচ 

বাঁচগব 

৪.সীমিত জনবগলর 

িাধ্যগি িৎস্যচােীগদর 

সঠিক সিগে পরািি ভ 

য়সবা প্রদান করা সহজ 

হগব।  

৫. তথ্য প্রযুমক্ত ব্যবহার 

কগর িৎস্য পরািি ভ 

য়সবা প্রদান সম্ভব হগব 

এবং সমতযকাগরর 

মডমজটাল বাংলাগদি 

েগি য়তালা সহজ হগব। 

য়িািঃ 

ওোমলউল 

ইসলাি 

01718936

670 

ufogom

astapur

@fisheri

es.gov.b

d 
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কাহাগরাল, 

মদনাজপুর। 

য়দিীে প্রজামতর 

িাছ সংরক্ষগন 

সগচতনতামুলক 

সাইনগবাড ভ 

স্হাপন 

কাহাগরাল উপগজলার মবমভন্ন স্থাগন য়ছাট 

য়ছাট প্রাকৃমতক জলািে রগেগছ, এগুগলাগত 

সারা বছর পামন জিা থাগক। য়যিন ব্রীগজর 

দুই মুখ, কাল ভভাগট ভর পাগি, মবগলর মুখ, 

খাগলর মকছু অংি, এসকল জলািগে 

য়দিীে য়ছাট প্রজামতর িাছ য়যিন- য়টংরা, 

গুতুি, িলা, য়ঢলা, য়চলা, মিং, িাগুর, 

য়দিীে প্রজামতর িা িাগছর আশ্রেস্থল স্থাপন, 

প্রাকৃমতক জলািগের অবক্ষে য়রাধ। 

আবু জাফর য়িািঃ সাগেি 

01719038832 

ajmsdof@gmail

.com 
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প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

প্রমতটি সাইনগবাড ভ স্থাপন 

ব্যে-১০০০ টাকা, আইন 

বাস্তবােন বাবদ -২০০০ 

টাকা (প্রমতমদন) 

হযাঁ হযাঁ 

য়দিীে প্রজামতর িাগছর 

মবলুমির হাত য়থগক 

রক্ষা করণ। 

আবু জাফর 

য়িািঃ সাগেি 

017190388

32 

ajmsdof

@gmail.

com 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

বাইি,টামক ইতযামদ পাওো যাে। য়লাকজন 

িীতকাগল য়সচ মদগে এসব জলািগের সব 

িাছ ধগর য়নে। এগত িা িাছ সহ য়ছাট 

য়পানা িাছ মনধন হগে যাে। এই মনধন 

য়রাগধ জলািেগুগলাগত উপগজলা িৎস্য 

দির কতৃভক স্থানীে প্রিাসগনর সহােতাে 

সাইনগবাড ভ স্থাপন করা হগেগছ। সাইনগবাগড ভ 

"এই জলািগে কাগরন্ট জাল ব্যবহার ও 

য়সচ মদগে শুমকগে িাছ ধরা মনগেধ, 

অন্যথাে আইগনর আওতাে আনা হগব, 

প্রচাগর- উপগজলা িৎস্য দির ও প্রিাসন" 

উগেখ রগেগছ । এই কায ভক্রগির য়লাোন " 

য়দিীে য়ছাট িাগছর জলািে, করগবানা 

আর অবক্ষে" য়দো হগেগছ। 

 

17 

য়জলা িৎস্য 

দির 

,িেিনমসংহ 

পমরমিত 

পমরিাগণ 

িাগছর খায 

সরবরাগহর 

উপর সগচতনতা 

সৃমষ্টর জন্য 

য়পািার 

পুকুগর অমতমরক্ত পমরিাগণ খায প্রগোগের 

ফগল পুকুগরর পামনর গুণেত িান নষ্ট 

হওোর পািাপামি িৎস্যচামেরা খায ক্রে 

বাবদ আমথ ভক ভাগব ক্ষমতগ্রস্থ হে। পামনর 

গুণেত িান নষ্ট হওোর কারগণ পুকুগরর  

সঠিক পমরগবি মফমরগে আনার জন্য পুকুগর 

য়সচ য়দওো এবং পুকুগরর পমরগবগির 

কারগণ সৃষ্ট হওো িাগছর য়রাে বালাই 

দিগন  

মবমভন্ন অযাকুো য়িমডমসগনর ব্যবহাগরর 

কারগণ আমথ ভক ভাগব ক্ষমতগ্রস্থ হন চামেরা। 

এিতাবস্থাে উপগর উগেমখত ইনগভিন  

চামেগদর অমতমরক্ত খায ব্যবহার এবং এর 

ফগল সৃষ্ট সিস্যা প্রবণতা মনরসগন ভূমিকা 

রাখগব।  

• পামনর গুণেত িান িাগছ চাগের জন্য 

অনুগপাগযােী হওো। 

• য়রাে বালাইগের ঝুঁমক য়বগি যাওো। 

• অমক্সগজন কগি যাওো ও অযাগিামনো বৃমদ্ধ 

পাওোে িাগছর বৃমদ্ধর হার কগি যাে। 

• য়রাে বালাই মনেন্ত্রণ/পামনর গুনগুন মনেন্ত্রগণর 

জন্য অযাকুো য়িামডমসন ব্যবহাগর আমথ ভক 

অপচে। 

• পামন পমরবতভগনর হার য়বগি যাওো 

মবদুযৎ/জ্বালামন খরচ বৃমদ্ধ 

• আমথ ভক অপচে 

য়িািঃ আবদুর রউফ 

1711118851 

 

abdur282rouf@

gmail.com 
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: িেিনমসংহ য়জলা িাছ 

চাগে য়জলার িগধ্য প্রথি। 

য়দগির উৎপামদত িাগছর 

প্রাে ১১% িেিনমসংগহ 

উৎপামদত হে। 

জনসগচতনতা সৃমষ্টর জন্য 

খায ব্যবহাগরর সঠিক 

মনেি য়পািাগর উপস্থাপন 

কগর িৎস্য চামে,খায 

মবগক্রতা, খায কারখানা, 

িৎস্য হযাচামর, িৎস্য 

আিত, হাটবাজাগর 

প্রচাগরর উগদ্দগে প্রাে ২০ 

হাজার য়পািাগরর 

প্রগোজন। 

না হযাঁ 

িৎস্য খায ব্যবহাগর 

সকগলর সগচতনতা 

বািগব এবং উৎপাদন 

খরচ কিগব 

য়িািঃ আবদুর 

রউফ 

171111885

1 

 

abdur28

2rouf@g

mail.co

m 
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িৎস্য 

পমরদি ভন ও 

িানমনেন্ত্রণ , 

িৎস্য 

অমধদির, 

িৎস্য ভবন, 

ঢাকা। 

মনরাপদ িৎস্য 

পণ্য এবং 

ব্র্যামন্ডংগয়র 

জন্য ই-

য়েগসমবমলটি 

Traceability বলগত িৎস্য পগণ্যর 

উৎপাদন য়থগক শুরু কগর মবতরগণর সকল 

স্তগরর তথ্য অনুসরণ বুিাে যার িাধ্যগি 

পণ্য য়কান দূমেত পদাথ ভ আগছ মকনা তার 

উৎস্য সনাক্ত করা যাে (Regulation 

EC No. 178/2002) । 

Traceability পদ্ধমত য়িগন চলা ফুড 

National Residue Control 

Plan মনমেদ্ধ বা অননুগিামদত পদাগথ ভর অনবধ 

ব্যবহাগরর মনয়ন্ত্রণ এর পািাপামি খািারযুক্ত 

িাছ ও মচংমড়গত অবামিত পদাগথ ভর অবমিষ্ট 

দূেগণর মস্থমত পয ভগবক্ষণ করার একটি য়প্রাগ্রাি । 

এর সাহাগে জীমবত প্রাণী এবং প্রাণীজ 

পণ্যগুমলগত মনমদ ভষ্ট মকছু পদাথ ভ এবং এর 

ড.সুবন ভা য়ফরগদৌস 

01718124010 

 

ferdous3176@g

mail.com 
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ম ো 

প্রাথমিক পয ভাগে মচংমি 

উৎপাদন এমেগে আগছ 

এিন একটি ইউমনেগনর 

সগব ভাচ্চ মচংমি 

উৎপাদনকারী ১০ জন 

মচংিী চােী, একটি আিত 

ও একটি প্রগসমসং প্ল্যান্ট 

না হযাঁ 

বাস্তবােগনর ফগল 

আন্তজভামতক বাজাগর 

বাংলাগদগি উৎপামদত 

মচংিীর গ্রহণগযাগ্যতা 

বািগব। বতভিাগন 

থাইল্যান্ড, িাগলগেমিো 

ও ইগন্দাগনমিো E-

ড.সুবন ভা 

য়ফরগদৌস 

017181240

10 

 

ferdous

3176@g



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

য়চইগনর (Farm to fork) এর 

প্রগতযগকর দামেত্ব। মচংমি ভযালুগচইন শুরু 

য়থগক য়িে পয ভন্ত অসংখ্য 

Stakeholder জমিত। য়যিন PL 

উৎপাদনকারী হযাচারী, চােী, Middle 

ম্যান, আিতদার, প্রমক্রোজাতকারক ও 

য়ক্রতা। এ কারগন ভযালুগচইগনর মবমভন্ন 

স্তগর মচংমির গুণেত িাগনর অবনমত 

হওোর আিংকা রগেগছ। ইউ য়রগুগলিন 

অনুযােী Traceability মনমিত 

করগত ম্যানুোলী সকল তথ্য, সংরক্ষণ করা 

হগলও আন্তজভামতক য়ক্রতাগদর য়ক্ষগে এই 

Traceability সুমবধা কাগজ 

লােগছনা। মচংমির মূল য়ক্রতা/মূল বাজার 

ইউভুক্ত য়দিসমূহ হওোে আন্তজভামতক 

য়ক্রতার সকল তথ্য অনলাইগন য়পগত ইচ্ছুক 

এবং ক্রগের পূগব ভই তারা তথ্য যাচাই কগর 

পগণ্যর মনরাপত্তার মনিেতা স্থাপগন 

আগ্রহী। এগক্ষগে, মবগদগি রিানীকৃত পগণ্যর 

প্যাগকগট মবগিোমেত য়কাড প্রদাগনর 

িাধ্যগি Electronic-

traceability ( E-

traceability) মনমিতকরণ সম্ভব। 

মচংমির value chain-এ জমিত 

চােীগদর য়বিীভাে ইগতািগধ্য য়রমজগেিন 

সম্পন্ন হগেগছ। পরবতী য়ক্ষগে, জাতীে স্মাট ভ 

পমরচেপগের িগতাই কাড ভ ইসুয করা য়যগত 

পাগর যার সকল তথ্য Central 

Database-এ জিা থাকগব। এই 

database এর সকল তথ্য য়সন্টার 

সাভভাগর জিা হগব। প্রগতযক আিত ও 

প্রগতযক প্রমক্রোজাতকরণ য়কাম্পামনগত এর 

তথ্য আদান প্রদাগনর জন্য Readable 

য়িমিন থাকগব এবং তথ্য Input করার 

সুগযাে থাকগব। প্রগতযগকর একটি 

Account থাকগব যাগত তার য় র 

অবমিষ্টাংি পয ভগবক্ষণ করার ব্যবস্থা এবং মনমদ ভষ্ট 

প্রাণীর পণ্যগুমলগত মনমদ ভষ্ট পদাথ ভ এবং এর 

অবমিষ্টাংগির মনয়ন্ত্রণ করা হে। ই-য়েগসমবমলটি 

এর িাধ্যগি মনমেদ্ধ বা অননুগিামদত পদাগথ ভর 

অনবধ ব্যবহাগরর মনয়ন্ত্রণ সহযতর হগব। 

একটি পাইলট প্রকগের 

আওতাে এগন কাজ শুরু 

করা য়যগত পাগর। এর 

জন্য প্রগোজন মবগিে 

ধরগনর Apps, 

কমম্পউটার, মবগিোমেত 

য়িমিন মরডার, য়নগটর 

লাইন ইতযামদ। এই য়ক্ষগে 

প্রাথমিক পয ভাগয় ৩-৪ লক্ষ 

টাকার প্রগয়াজন। 

traceability 

অগনক প্রমতমষ্ঠত করগত 

সক্ষি হগেগছ। E-

traceability 

পগণ্যর কনজুযিার 

গ্রহণগযাগ্যতা বৃমদ্ধ কগর 

মচংমির মূল্য বৃমদ্ধ 

করগত সাহাে কগর। 

mail.co

m 

 

 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

কতৃভক উৎপামদত পগণ্যর সকল তথ্য 

Account সংরক্ষণ করা যাগব। 

19 
ফুলবািীো, 

িেিনমসংহ 

পমরমিত 

পমরিাগণ 

িাগছর খায 

সরবরাগহর 

উপর 

সগচতনতার 

য়পাষ্টার 

অমতমরক্ত খায প্রেগের ফগল পামনর গুনেত 

িান নষ্ট , চােী আমথক ভাগব ক্ষমতগ্রস্ত, 

ফগল িাছ িারা যাওোর সম্ভাবনা থাগক, 

য়িে পযন্ত আিানুরূপ উৎপাদন ব্যহত। 

১/আমথক অপচে,২/পামনর গুনেত িান িাছ 

চাগের জন্য অনুপযেী ৩/ রুে-বালাগের ঝমক 

য়বগি যাওো,৪/ অকমসগজন কগি যাে ও 

আিমনো য়বগি যাে এবং িাগছর উৎপাদন কগি 

যাে,৫/ উক্ত কারগন ঔেগধর ব্যবহার য়বগি 

যাওোর কারগন আমথক খরচ য়বগি যাওো। 

মুহাম্মদ হামববুর রহিান 

তালুকদার 

 

01712280309 

hrtalukderufo

@gmail.com 
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পুষ্টার-২০০০০টি প্রমতটির 

মূল্য-১৫/- হাগর মুট খরচ-

৩০০০০০ টাকা িাে। 

না হযাঁ 

সরবপমর িাগছর 

উৎপাদন খরচ কিগব 

ও গুনেত িানসম্পন্ন 

িাগছর উৎপাদন 

বািগব। 

মুহাম্মদ 

হামববুর 

রহিান 

তালুকদার 

 

017122803

09 

hrtalukd

erufo@

gmail.co

m 
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মুমসেঞ্জ 

সদর, 

মুমসেঞ্জ। 

ইগিজ প্রগসমসং 

য়টকমনগকর 

িাধ্যগি িাগছর 

বা জলজ প্রামণর 

য়রাগের 

স্বয়ংমক্রে 

সনাক্তকরণ 

এবং সিাধান 

চােী িাছ বা মচংমির য়রাে সঠিকভাগব 

মনণ ভে করগত পাগর না। হাগতর কাগছ 

যথাযথ পরািি ভ পাে না। বািী য়থগক দূরত্ব 

অমতক্রি কগর িৎস্য অমফগস এগস সাক্ষাৎ 

কগর য়সবা প্রামিগত উৎসাহী হে না। সিে-

ব্যে কগর, অথ ভ খরচ কগর এগসও যমদ 

সাক্ষাৎ না হে ইতযামদ কারগণ মদ্বধামিত 

হে। এ সিস্যাগক দূর করগতই এ অযাগপর 

ধারণা িাথাে আগস।  

 

-প্রথিবার এ ধরগণর আযপ ততমরর জন্য 

দক্ষ প্রযুমক্তমবগদর সহােতা মনগত হগব। 

প্রগোজনীে অগথ ভর সংস্থান থাকগত হগব। 

- অযাপটি হালনাোদ করগত িৎস্য 

অমধদিরীে কি ভকতভাগদর প্রগোজনীে 

প্রমিক্ষণ প্রদান করগত হগব। 

বতভিাগন চােীরা িাগছর য়রাে অনুযােী যথাযথ 

ব্যবস্থা মনগত পাগর না। য়কাগনা সিস্যা হগল 

অগনগক উপগজলাে িৎস্য অমফস পয ভন্ত না এগস 

স্থানীে ঔেগধর য়দাকান হগত বা অনমভজ্ঞ 

য়জগল/চােী য়থগক পরািি ভ মনগে অনুপযুক্ত 

ঔেধ/পথ্য ব্যবহার কগর আমথ ভকভাগব ক্ষমতগ্রস্থয 

হন। অনুপযুক্ত ঔেধ/পথ্য িাগছর মৃতুয  টাে। 

আবার অনাকামিত অযামন্টবাগোটিক ব্যবহার 

করাে িাছ অযামন্টবাগোটিক সহনিীল ও 

অপ্রমতগরাধী হগে ওগঠ। এগত িৎস্য খািারীর 

ক্ষমতর ঝুঁমক আগরা বাগি, বাগি য়ভাক্তার স্বাস্থয 

ঝুঁমক। 

য়িািঃ আবুল কালাি 

আজাদ 

01711151872 

 

akazad393@gm

ail.com 

 

201

9-20 

এ 

প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

অযাপস ততমরর জন্য 

সফটওোর মনি ভাতা 

প্রমতষ্ঠান ঠিক কত টাকা 

মনগত পাগর য়স মবেগে 

য়জগন মনগত হগব। আিা 

করা যাে দুই লগক্ষর িগধ্য 

হগে যাগব। 

না হযাঁ 

-কৃেকরা য়রাোক্রান্ত 

িাগছর ছমব তুলগত 

পাগরন, এই অযাপটি 

য়রােগুমল সনাক্ত করগত 

পাগর এবং উপযুক্ত 

সিাধাগনর জন্য োইড 

করগত পাগর।  

-এটি কৃেকগদর সিে-

অপচে সীিাবদ্ধ করার 

পািাপামি দ্রুত য়সবা 

প্রামিগত সহােক হগব ও 

সাশ্রেী হগব।  

-য়দগি িাগছর উৎপাদন 

বািগব ও জনেণ 

স্বাস্থযবান, ঝুঁমকমুক্ত 

িাছ য়খগত পাগরগব। 

য়িািঃ আবুল 

কালাি আজাদ 

017111518

72 

 

akazad3

93@gma

il.com 

 

21 
েফরোঁও, 

িেিমসংহ 

চােী পয ভাগে 

মডমজটাল য়সবা 

সহমজকরন 

 

চামেগদর িাগি একজগনর সাগথ অ াগরক 

জগনর মলংক ততরী কগর িৎস্য পরািি ভ 

অযাপ চামে পয ভাগে য়পৌগছ য়দো হগব । 

চামেগদর উগেখ য়যাগ্য সংখ্যক এখন মিমক্ষত ও 

স্মাট ভ য়ফান ব্যবহার কগর , ফগল মডমজটাল য়সবা 

সহগজই তার কাগছ য়পৌছাগনা সম্ভব। 

য়িা: জমহরুল ইসলাি 

অ াকন্দ 

 

01712242487 

akanda_80@ya

hoo.com 

201

9-20 

এ 

প্রাি 

নতুন 

শূন্য না হযাঁ 

TCV পূগব ভর য়চগে 

কিগব, চামের িাছ 

চাগে কামরেমর জ্ঞান 

বািগব। 

য়িা: জমহরুল 

ইসলাি 

অ াকন্দ 

 

017122424

87 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

 আইড

ম ো 

akanda_

80@yaho

o.com 

 

23 
েজামরো, 

মুসীেঞ্জ 

য়জলা/উপগজলা 

পয ভাগে িৎস্য 

খাযিান ও 

িৎস্য য়রাে 

মনণ ভে 

পরীক্ষাোর 

স্থাপন 

  

সরকারী য়সবা/নােমরক য়সবা সহজীকরগণর 

লগক্ষয মবগিে কগর জনেগনর টাইি, কষ্ট, 

মভমজট (TCV) কিাগত বতভিান নােমরক 

বান্ধব সরকার ব্যাপক কি ভসূমচ গ্রহণ 

কগরগছন । মকন্তু য়জলা/উপগজলা পয ভাগে 

য়কান িৎস্য খাযিান ও িৎস্য য়রাে মনণ ভে 

পরীক্ষাোর না থাকাে িৎস্য চােী/িৎস্য 

খািারীেন সিেিত (ইনষ্টান্ট) গুনেত 

িাগনর পরীমক্ষত িৎস্য খায ও 

েগবেনাোগর মচমিত িৎস্য য়রাগের সঠিক 

মচমকৎসা পাগেন না । 

িৎস্য চামে/িৎস্য খািামর/িৎস্য উগযাক্তা/িৎস্য 

ব্যবসােীগদর টাইি, কষ্ট, মভমজট কিাগনা, 

সঠিকসিগে (ইনষ্টান্ট) েগবেনাোগর পরীমক্ষত 

গুনেত িাগনর িৎস্য খায ও মচমিত িৎস্য 

য়রাগের সঠিক মচমকৎসা প্রদান মনমিত করা । 

আসলাি য়হাগসন য়িখ 

 

01736111554 

 

aslamdof34@g

mail.com 

 

201

9-20 

এ 

প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

আধুমনক যন্ত্রপামতসহ প্রমত 

য়জলাে ১ টি কগর 

েগবেণাোর (য়িাট ৬৪ টি) 

বাবদ সম্ভাব্য ব্যে= ১২৮ 

(একিত আটাি) য়কাটি 

টাকা ।  

আধুমনক যন্ত্রপামতসহ প্রমত 

উপগজলাে ১ টি কগর 

েগবেণাোর (য়িাট ৩৮৬ 

টি) বাবদ সম্ভাব্য ব্যে= 

৭৭২ (সাতিত বাহাত্তর) 

য়কাটি টাকা । 

না হযাঁ 

এই উদ্ভাবনী উগযােটি 

গ্রহণ করা হগল 

বাংলাগদগি মনরাপদ ও 

য়টকসই িৎস্য উৎপাদন 

সম্ভব হগব । 

আসলাি 

য়হাগসন য়িখ 

 

017361115

54 

 

aslamdo

f34@gm

ail.com 

 

24 

ভালুকা, 

িেিনমসংহ 

 

Mobile 

water 

quality 

diagnosi

s 

Checking various water 

quality parameters of 

water 

To check the water quality 

parameters for better fish 

production 

য়িা: তাগরক আমজজ 

1726673827 

 

shoikot421_m@

yahoo.com 

 

201

9-20 

এ 

প্রাি 

নতুন 

আইড

ম ো 

one water 

quality 

checking kit 

box 

না হযাঁ 
Healthy fish, 

less mortality 

য়িা: তাগরক 

আমজজ 

17266738

27 

 

shoikot4

21_m@y

ahoo.co

m 

 

২৫  
িৎস্য ভবন, 

রিনা, ঢাকা 

স্বেংমক্রেভাগব 

মবনা খরগচ 

চামে/উগযাক্তাদ

য় র িৎস্য 

পরািি ভ প্রদান  

 

য়ফসবুক/য়সাোল মিমডোগত য়িগসঞ্জাগরর 

িাধ্যগি স্বেংমক্রেভাগব চামের সাগথ 

ইন্টারএকিন করা হগব। চামে/উগযাক্তা 

য়কান মবেে বলা/য়লখার সাগথ সাগথই এ 

মবেেক তথ্য, মনেিকানুন, ম্যানুগেল, 

অমডও ইসোকিান, মভমডও টিউগটামরোল, 

ইগিজ ইলাসগেিন চগল আসগব। একই 

সিগে হাজার হাজার িানুেগক লাইভ য়সবা 

য়দওো যাগব। চামে/উগযাক্তা সরাসমর 

আপগডগটড য়সবা মনগত পারগব। য়িাবাইল 

চামে ২৪  ন্টা য়সবা মনগত পারগব য়কান পেসা 

খরচ ছািাই। এছািাও চামে/উগযাক্তাগদর একটা 

য়ডটাগবইজ ততমর করা যাগব। তারপর এই য়ডটা 

এনামলমসস কগর আয়রা উন্নতিাগনর য়সবা য়দওো 

সম্ভব হগব। এক কথাে চামেগদর য়দারগোিাে 

য়সবা য়পৌুঁগছ যাগব মবনা পেসাে।   

 

য়িািঃ বমদউল আলি সুফল 

 

০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ 

 

shufoldof@gm

ail.com 

201

8-19 

এ 

প্রাি 

আইড

ম ো 

৫,০০,০০০/= না  হযাঁ  

চামে ২৪  ন্টা য়সবা 

মনগত পারগব য়কান 

পেসা খরচ ছািাই। 

এছািাও 

চামে/উগযাক্তাগদর 

একটা য়ডটাগবইজ ততমর 

করা যাগব। তারপর এই 

য়ডটা এনামলমসস কগর 

আগরা উন্নতিাগনর 

য়সবা য়দওো সম্ভব 

য়িািঃ বমদউল 

আলি সুফল 

 

০১৭৪৪২৩৩৮

৩৩ 

 

shufoldo

f@gmail

.com 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

এগের িত জটিল য়কান ইন্টারগফস থাকগব 

না।  

 

হগব। এক কথাে 

চামেগদর য়দারগোিাে 

য়সবা য়পৌুঁগছ যাগব মবনা 

পেসাে।   

 

২৬  
িৎস্য ভবন, 

রিনা, ঢাকা 

চামের 

Profit 

Maximiz

e এর জন্য 

অনলাইন 

বাজার 

ব্যবস্থাপনা  

 

একটা এপস/ওগেবসাইগট চােকৃত িাগছর 

মলি য়দওো যাগব িামসক কযাগলন্ডার 

অনুসাগর। এই এপগস িাগছর মূল্য ইনপুট 

করা যাগব। প্রাথমিকভাগব উপগজলা িৎস্য 

অমফগসর য়লাকজন ১ি বছর দাগির 

আপগডট করগবন। পরবতী বছর য়কান 

িাগস য়কান মদগন িাছ মবমক্র করগল মূল্য 

য়বমি পাওো য়যগত পাগর য়স ধারণা চামেরা 

পাগব এবং য়স অনুযােী িাছ ধরা ও মবমক্র 

করগত পারগব। য়বমিরভাে সিগে একই 

মদগন এলাকার সব পুকুগরর িাছ ধগর মবমক্র 

করার ফগল খুবই সস্তাে িাছ মবমক্র করগত 

হে এিনক অমবমক্রতও য়থগক যাে। এগত 

চামে ব্যাপক ক্ষমতর সমু্মখীন হে। তা য়রাগধ 

এই উদ্ভাবনটি করা য়যগত পাগর।  

 

১। িাগছর সঠিক প্রাপ্যতা  

২। চামের িাছ মবমক্রর ন্যাে মূল্য প্রামি 

মনমিতকরণ  

৩। সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা  

৪। সগব ভাচ্চ লাভ ও িাছ চাগে আগ্রহ ততমর 

য়িািঃ বমদউল আলি সুফল 

 

০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ 
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৩,০০,০০০/=  না  হযাঁ 

অনলাইন বাজার 

ব্যবস্থাপনা য়িাবাইল 

অযাপস/অনলাইন 

সফটওেযার চালুর ফগল 

বাংলাগদগির সকল 

এলাকার Real 

Time িাগছর মূল্য 

সম্পগকভ জানা যাগব। 

এগত চামেরা য়কান 

এলাকাে িাগছর মক 

দাি য়স সম্পগকভ অবেত 

হগত পারগব। এগত িাছ 

চাে লাভজনক হগত 

পাগর। এছািা িৎস্য 

কি ভকতভাগদর জন্য 

একটি চিৎকার 

িমনটমরং টুল হগত 

পাগর।  

য়িািঃ বমদউল 

আলি সুফল 

 

০১৭৪৪২৩৩৮

৩৩ 

 

shufoldo

f@gmail

.com 

২৭ 
িৎস্য ভবন, 

রিনা, ঢাকা 

মডমজটাল 

উপাগে িৎস্য 

আইন প্রগোে ও 

বাস্তবােগনর 

ব্যবস্থা  

 

য়সাোল মিমডো, ওগেবসাইট, ইউটিউব এ 

িৎস্য আইগন সগচতনতা বৃমদ্ধর লগক্ষয ১-২ 

মিমনট ব্যাপী একটি ম্যাগসজ সম্বমলত মক্লপ 

ততমর এবং তার ব্যাপক প্রচার (ব্যাপক 

প্রচাগরর জন্য য়পাি/মভমডও ভাইরাল করার 

পদ্ধমতসহ) প্রচারনা। বাংলাগদগি প্রাে 

য়কাটিখাগনক য়ফসবুক ব্যবহারকারীগক এক 

মক্লগক এসব মক্লপ/য়পাি পাঠাগনা এবং 

প্রচারনা। এছািা য়িাটিগভিনাল মবমভন্ন 

য়পাি মলগখ সাধারন জনেণগক মডিওোলা 

িাছ না ধরগত, িা ইমলি না ধরগত, জাটকা 

না ধরগত অথবা মনমেদ্ধ সিগে যাবতীে 

িাছ না ধরার জন্য প্রগরামচত করা হগব। 

ইমলগির উৎপাদন মতন য়থগক পাঁচগুণ বৃমদ্ধ 

পাগব। বাংলাগদি িৎস্য উৎপাদগন মনমদ ভষ্ট 

সিগের পূগব ভই ২ে স্থাগন চগল যাগব বগল আিা 

করা যাে।  

 

য়িািঃ বমদউল আলি সুফল 
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১০,০০,০০০/=  না  হযাঁ  

ইমলি এবং অন্যান্য 

িাগছর মনমেদ্ধকালীন 

সিগে আইন প্রগোগের 

ব্যাপক প্রচারণার ফগল 

জনসগচতনতা বৃমদ্ধ 

পাগব। একিাে 

জনসগচতনতাই পাগর 

িাগছর উৎপাদনগক 

Dramatically 

বািাগত। িানুেগক 

মনমদ ভষ্ট সিগে ইমলি 

িাছ ধরা, ক্রে-মবক্রে, 

িজুদ, 

য়িািঃ বমদউল 

আলি সুফল 

 

০১৭৪৪২৩৩৮

৩৩ 

 

shufoldo

f@gmail

.com 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

ব্যাপক সগচতনতার িাধ্যগি আইগনর সুষু্ঠ 

প্রগোে সম্ভব হগব।  

 

বাজারজাতকরগণ 

মনরুৎসামহত করগত 

হগল এই ইগনাগভিনটি 

গুরুত্বপূণ ভ ভূমিকা রাখগব 

বগল আিার মবশ্বাস।  

২৮ 
িৎস্য ভবন, 

রিনা, ঢাকা 

চামহদামভমত্তক 

প্রমিক্ষগণর 

িাধ্যগি িৎস্য 

প্রযুমক্ত 

সম্প্রসারন/হস্তা

ন্তর (য়িাবাইল 

এপস/ওগেবসা

ইট)  

 

একটি এপগসর িাধ্যগি য়য য়কান ব্যমক্ত 

আগ্রহী মবেগের নাি উগেখ কগর য়ডটা 

ইনপুট করগত পারগব। ২০ জন একই 

মবেগে প্রমিক্ষণাথী য়ডটা ইনপুট করা িােই 

স্বেংমক্রেভাগব য়নাটিমফগকিগনর িাধ্যগি 

উপগজলা িৎস্য কি ভকতভা অবেত হগবন। 

িৎস্য কি ভকতভা প্রমিক্ষগণর আগোজন 

করগবন এবং প্রযুমক্ত সম্প্রসারন/হস্তান্তর 

করগবন। 

 

বতভিাগন চামে/য়জগল/সংমিষ্ট ব্যমক্তবে ভগক 

scattered way য়ত প্রমিক্ষণ য়দো হগে। 

যার যার চামহদািত প্রমিক্ষণ গ্রহণ করগত 

পারগছন না। আবার অগনক এলাকাগত অগনক 

মবেগে প্রমিক্ষণ অযাগভইলএবল না হওোে 

অগনগক প্রগোজনীে প্রমিক্ষণ গ্রহণ করগত 

পারগছন না। এিতাবস্থাে উক্ত ইয়নাগভিগনর 

িাধ্যগি খুবই efficiently প্রমিক্ষণ প্রদান 

করা সম্ভব হগব।  

য়িািঃ বমদউল আলি সুফল 
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৩,০০,০০০/=  না  হযাঁ 

িানুে চামহত/আগ্রহীত 

মবেগে প্রমিক্ষণ মনগত 

পারগব। একই মবেগে 

আগ্রহী চামেগদর িগধ্য 

বন্ধন ততমর হগব। তারা 

অমভজ্ঞতা মবমনিে 

করগত পারগব। এর 

জন্য য়কান টাকা পেসা 

খরচ করগত হগব না।  

য়িািঃ বমদউল 

আলি সুফল 

 

০১৭৪৪২৩৩৮

৩৩ 

 

shufoldo

f@gmail

.com 

২৯ 
িৎস্য ভবন, 

রিনা, ঢাকা 

মনরক্ষর 

চামেগদর জন্য 

চাে পদ্ধমত 

এবং য়রাে 

ব্যবস্থাপনার 

অমডও বুক 

ততমর  

 

য়যসব চামেরা পিাশুনা জাগন না, তাগদর 

জন্য চাে পদ্ধমতর বণ ভনার অমডও য়রকড ভ 

কগর চামেগদর য়িাবাইগল মদগে য়দো। সিে 

সুগযােিত চামেরা শুনগত এবং বুিগত 

পারগব। খুবই সহজ ভাোে বুমিগে য়দো 

হগব।  

 

য়দগির য়বমিরভাে য়জগল এবং িৎস্যচামেরা 

মনরক্ষর য়শ্রমণর হওোর কারগন 

প্রমিক্ষণ/পরািগি ভর সগব ভাচ্চ সুমবধা তারা মনগত 

পারগছন না। প্রথিতিঃ তারা য়লকচার য়নাট মনগত 

পাগরন না বা পরািি ভ প্রদাগনর সিে মলগখ মনগত 

পাগরন না। এছািা তাগদরগক 

হযান্ডআউট/পরািি ভপে য়দো হগলও  তারা 

য়সগুগলা পিগত পাগরন না। এক পয ভাগে 

অবগহলাে য়সগুগলা হামরগে যাে। ফগল ওগুগলা 

য়তিন য়কান কাগজ লাগে না। তাই অমডও বুক 

কগর য়িাবাইগল সংরক্ষণ কগর রাখগল য়যগকান 

সিগে তারা শুনগত পারগব এবং য়স অনুযােী 

কাজ করগত পারগব।  

য়িািঃ বমদউল আলি সুফল 
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২,০০,০০০/=  না  হযাঁ 

মনরক্ষর চামেগদর 

য়সবার আওতাে মনগে 

আসা। য়যগহতু তারা 

মলখগত পাগর না বা 

অগনক তথ্য ভুগল যাে, 

তাই অমডও শুগন শুগন 

মনভু ভল্ভাগব কাজ 

চালাগত পারগব।  

 

য়িািঃ বমদউল 

আলি সুফল 

 

০১৭৪৪২৩৩৮

৩৩ 

shufoldo

f@gmail
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৩০ 
িৎস্য ভবন, 

রিনা, ঢাকা 

বাংলাগদি প্রাি 

সব িাগছর 

নাি, ছমব, 

তবমিষ্ট মনগে 

এপস/ওগেবসা

ইট ততমর 

 

সব িাগছর নাি, ছমব, মববরণ একীভূত কগর 

য়ডটাগবইজ ততমর কগর এপস বা 

ওগেবসাইগট স্থানান্তর এবং পাবমলক 

একগসস য়দওো।  

 

Awareness বািগল য়দিীে প্রজামতর 

িাগছর সংরক্ষণ বািগব এগত য়কান সগন্দহ নাই। 

আিাগদর য়দগির য়বমিরভাে িানুগের গুটিকগেক 

পমরমচত িাছ ছািা য়বমিরভাে িাছ মনগে 

মবস্তামরত ধারণা য়নই। নতুন প্রজগন্মর য়বমিরভাে 

িানুগেরই িাছ সম্পগকভ ধারণা কি। ধারণা কি 

থাকগল তারা িাগছর সংরক্ষণ, প্রজনন এবং চাে 

পদ্ধমত মনগে মকছু ভাগবন না। মডিওোলা িাছ 

য়িািঃ বমদউল আলি সুফল 
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ম ো 

৫,০০,০০০/=  না  হযাঁ 

১। চামে/উগযাক্তারা 

মবমভন্ন িাছ সম্পগকভ 

ধারনা পাগব। ২। ছাে-

ছােীরা বাংলাগদগির 

িাছ মনগে জানগত 

পারগব। ৩। 

এনগডনজারড য়স্পমিস 

মনগে সগচতনতা ততমর 

য়িািঃ বমদউল 

আলি সুফল 

 

০১৭৪৪২৩৩৮

৩৩ 

 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

য়খগল মকভাগব য়দগির ক্ষমত হে য়স মবেেগুমল 

অগনগকই অনুধাবন করগত পাগরন না। য়সগুগলা 

মবস্তামরত জানা থাকগল িানুে সগচতন হগব।  

হগব ৪। িানুে িৎস্য 

চাগে আগ্রহী হগব  

 

shufoldo

f@gmail

.com 

৩১ 
িগনাহরেঞ্জ, 

কুমিো 

কৃেগকর 

আমিনাে িৎস্য 

য়সবা  

 

প্রমতটি উপগজলা সদর ও ইউমনেগন সিাগহ 

১/২ বার সাধারনত হাট/ বাজার বগস। এই 

হাট/ বাজাগরর মদন অে বাজার এলাকাগত 

প্রচুর িানুগের আেিন  গট। হাগটর মদন 

এখাগন উপগজলা িৎস্য দিগরর পক্ষ হগত 

একটি য়িাবাইল টিি থাকগব, যারা হাগট 

আেত িানুেগক  িৎস্য চাস মবেেক 

পরািি ভ প্রদান করগব। পািাপামি যারা িাছ 

চগসর সাগথ জমিত নন তারাও িাছ চাগস 

আগ্রহী হগে উঠগবন। প্রমতটি ইউমনেগন 

সিাগহ ২ মদন কগর য়িাবাইল টিগির 

িাধ্যগি চামের য়দারগোিাে য়যিন িৎস্য 

চাে য়সবা য়পৌগছ য়দওো সম্ভব য়তিমন নতুন 

চামেও সৃমি করা সম্ভব। য়িাবাইল টিিগক 

সাহাে করগব উপগজলা িৎস্য কি ভকতভা, 

মলফ, য়ক্ষেসহকারী।   

 

চামেগক কষ্ট কগর  িৎস্য অমফগস য়সবা মনগত 

আসগত হগব না। চামসর য়দারগোিাে িৎস্য য়সবা 

পউগছ য়দওো যাগব সাগথ সাগথ নতুন চামসও 

সৃমি হগব। ফগল চামসর সিে, ভ্রিণ ও খরচ 

কিগব।      

 

য়িািঃ য়তৌমহদ হাসান  

০১৭৭৫১১০০০২ 

tawhidshawon

@gmail.com  

201

8-19 

এ 

প্রাি 

আইড

ম ো 

৫,০০০/=  না  হযাঁ 

চামেগক কষ্ট কগর  

িৎস্য অমফগস য়সবা 

মনগত আসগত হগব না। 

চামসর য়দারগোিাে 

িৎস্য য়সবা পউগছ 

য়দওো যাগব সাগথ 

সাগথ নতুন চামসও সৃমি 

হগব। ফগল চামসর 

সিে, ভ্রিণ ও খরচ 

কিগব।      

 

য়িািঃ য়তৌমহদ 

হাসান  

০১৭৭৫১১০০০

২ 

tawhids

hawon@

gmail.co

m 

৩২ 

মিবেঞ্জ, 

চাপাইনবাবে

ঞ্জ 

িৎস্যচােীগদর  

িাছচাগের 

উপকরণ প্রামির 

উৎস 

অবমহতকরণ ও 

সহমজকরণ 

 

অগনক িাছচােী িাছচাগের উপকরন 

য়যিন- য়পানা, খায, খাগযর উপকরণ, 

িাগছর য়রাে সম্পমকভত রাসােমনক দ্রব্যামদ 

ইতযামদ মবেগে জাগনন না। ফগল তারা 

কাংমখত িাোে িাগছর উৎপাদন করগত 

সক্ষি হগেন না। ফলশ্রুমতগত তারা 

আমথ ভকভাগব ক্ষমতগ্রস্থ হগেন। যমদ 

িৎস্যচােীগদর  িাছচাগের উপকরণ প্রামির 

উৎস সম্পগকভ সঠিক সিগে অবমহতকরণ 

করা যাে তাহগল িাগছর উৎপাদন বৃমদ্ধর 

পািাপামি চােীরা আমথ ভকভাগব লাভবান 

হগবন। 

 

১। গুনেতিাগনর িাছচাগের উপকরণ প্রামি 

মনমিত হগব। ২। মনরাপদ িাছ উৎপাদন সম্ভব 

হগব। ৩। চােীরা মবমভন্ন উপকরণ সম্পগকভ 

জানগত পারগবন। ৪। িাগছর উৎপাদন বৃমদ্ধ 

পাগব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বরুণ কুিার িন্ডল 

০১৯১৩৮৮২১৮৮ 

sufoshibgonjch

apainawabgonj

@gmail.com 

201

8-19 

এ 

প্রাি 

আইড

ম ো 

১। প্রচার বাবদ ব্যে: 

১৬০০০/-, ২। মলফগলট 

ততমর ও মবতরণ: 

২৫০০০/-, ৩। 

য়পািার/য়ফস্টুন ততমর ও 

লাোগনা: ৩২০০০/- , ৪। 

ইউমনেন/ য়গপৌরসভাে 

অবমহতকরণ সভা: 

৩২০০০/- 

 

না  হযাঁ 

১। গুনেতিাগনর 

িাছচাগের উপকরণ 

প্রামি মনমিত হগব। ২। 

মনরাপদ িাছ উৎপাদন 

সম্ভব হগব। ৩। চােীরা 

মবমভন্ন উপকরণ 

সম্পগকভ জানগত 

পারগবন। ৪। িাগছর 

উৎপাদন বৃমদ্ধ পাগব। 

 

বরুণ কুিার 

িন্ডল 

০১৯১৩৮৮২১

৮৮ 

sufoshib

gonjcha

painawa

bgonj@

gmail.co

m 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

৩৩ 

 

মফিামরজ 

য়কাোরান্টাইন 

অমফসার, 

চট্টগ্রাি সমুদ্র 

বন্দর। 

িৎস্য পরািি ভ 

য়সবা 

সহজীকরণ।  

 

িৎস্য চােীেণ মনগম্নাক্ত কারগণ িৎস্য 

অমফস য়থগক সহগজ পরািি ভ য়সবা পাে না 

- য়লাকবল সংকগটর কারগণ, িৎস্য 

অমফসার সভা/প্রমিক্ষগণ ব্যস্ত থাকগল, 

বন্যা/িড়/যানবাহন সংকগটর কারগণ 

উপগজলার দূরবতী চােীেণ উপগজলাে 

পরািগি ভর জন্য আসগত চান না। তাছাড়া 

পরািি ভ অনুযায়ী ঔেধ সহয়জ খু ুঁগজ পান 

না। তাছাড়া িৎস্য অমফসার বদলী হগল 

তাঁর য়থগক কামিত পরািি ভ সহগজ পাওো 

যাে না।  

এ সকল সিস্যা সিাধাগন উপগজলার জন্য 

একটি য়িাবাইল নম্বর ব্র্যামন্ডং করা হগব 

যাগত কি ভকতভা বদলী হগলও য়িাবাইল নম্বর 

অপমরবমতভত থাগক। উক্ত নম্বর প্রচাগরর 

জন্য একটি মলফগলট ততমর করা হগব এবং 

উক্ত মলফগলগট আগরা থাকগব- 

উপগজলার গুরুত্বপূণ ভ িৎস্য উপকরণ সংমিষ্ট 

য়দাকাগনর য়িাবাইল নম্বর সহ ঠিকানা, মকছু 

বহুল ব্যবহৃত ঔেগধর নাি, িাো ও 

প্রগোে, িৎস্য সম্পমকভত মডমজটাল য়সবা 

সমূহ (ওগেবসাইগটর ঠিকানা ও য়সবা সমূহ, 

কৃমে তথ্য সামভভস এর য়িাবাইল নম্বর, মফি 

এডভাইস অযাপস ব্যাবহার পদ্ধমত ইতযামদ)।   

 

1. চােীেণ কি সিগে, কি খরগচ িানসম্মত 

য়সবা প্রামি সহজ হগব। 2. উপগজলার সাগথ 

চােীগদর য়যাোগযাে মনমবড় হগব। 3. প্রামন্তক 

চােীেণ লাভবান হগবন। 4. িাগছর উৎপাদন 

বাড়গব। 5. সকল উপগজলাে বাস্তবােগনর জন্য 

য়িাবাইল ভাতা প্রামির য়যৌমক্তকতা য়জাড়দার 

হগব।   

 

আরাফাত উমদ্দন আহগম্মদ 

০১৮১৫৩২০৯৯৬ 

arafatufo@yah

oo.com 

201

8-19 

এ 

প্রাি 

আইড

ম ো 

একটি মসি, য়িাবাইল ও 

মলফগলগটর জন্য প্রাে দি 

হাজার টাকা।  

 

না  হযাঁ 

1. চােীেণ কি সিগে, 

কি খরগচ িানসম্মত 

য়সবা প্রামি সহজ হগব। 

2. উপগজলার সাগথ 

চােীগদর য়যাোগযাে 

মনমবড় হগব। 3. প্রামন্তক 

চােীেণ লাভবান হগবন। 

4. িাগছর উৎপাদন 

বাড়গব। 5. সকল 

উপগজলাে বাস্তবােগনর 

জন্য য়িাবাইল ভাতা 

প্রামির য়যৌমক্তকতা 

য়জাড়দার হগব।   

 

আরাফাত 

উমদ্দন 

আহয়ম্মদ 

০১৮১৫৩২০৯

৯৬ 

arafatuf

o@yaho

o.com 

34 

বৃহত্তর কুমিো 

য়জলাে িৎস্য 

উন্নেন প্রকে 

অযান্ড্রগেড অযাপ 

ও ইউটিউব 

চযাগনগলর 

িাধ্যগি িৎস্য 

সম্প্রসারণ য়সবা 

প্রদান 

বতভিাগন িৎস্যচামেেণ িৎস্য মবেেক য়সবা 

গ্রহগণর জন্য উপগজলা/য়জলা িৎস্য দিগর 

েিন করগত হে, যাগত িৎস্যচামে তথা য়সবা 

গ্রমহতাগদর শ্রি, অথ ভ এবং সিগের অপচে 

হে। 

উপগজলা/য়জলা িৎস্য দিরসমূগহ কামরেরী 

জ্ঞানসম্পন্ন য়লাকবগলর অভাব। 

অগনক িৎস্যচামে জাগনন না য়য, য়কাথাে 

প্রকৃত িৎস্য মবেেক য়সবা পাওো যাে।  

 

“মৎস্যচাডি স্কুল” োমক এন্ড্রনয়ি অযাপটি যে-

যটানর যদওয়া হনয়নে। মৎস্যচাি ডবিয়ক সকল 

ডবিয়ই অযাপটিনত অন্তর্ভ যি করা হনয়নে, র্া যর্নক 

মৎস্যচাডিসহ সংডিষ্টরা িৎস্য দিগর েিন 

ব্যমতগরগকই িৎস্য মবেেক য়সবা পাগেন। 

অযাপটিগত উদ্ভাবগকর সাগথ িৎস্যচামের 

অনলাইন চযাগটর সুমবধা রগেগছ।  

ইউটিউনব “অেলাইে স্কুল” োনম একটি চযানেল 

খুনল যসখানে িৎস্যচাি য়সবা সংক্রান্ত ডবডিন্ন 

ডিডিও ততডর কনর যসগুনলা আপনলাি কডর, র্া 

যমা: সামছু উডিে 

০১৭২৮২৫৫২১৫ 

shamsuddin.ns

tu@gmail.com 

201

8-19 

এ 

প্রাি 

আইড

ম ো 

১,৫০,০০০/= না  হযাঁ  

য়পগরিামন য়থগক মনষ্কৃমত 

কি জনবগলর 

সম্পৃক্ততা 

কি ভ ন্টা হ্রাস 

অথ ভ সাশ্রে 

 

যমা: সামছু 

উডিে 

০১৭২৮২৫৫২

১৫ 

shamsu

ddin.nst

u@gmai

l.com 



ক্রমি

ক নং 
দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োম ও ঠিকাো 

কার্ য

ক্রনম

র 

অগ্রগ

ডত 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটি

ংং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

যর্নক মৎস্যচাডিসহ সংডিষ্টরা িৎস্য দিগর েিন 

ব্যমতগরগকই িৎস্য মবেেক য়সবা পাগেন। 

 

 

 

 

 

 

 

খ) উদ্ভাবনের ধরেঃ পাইলটিং (পাইলটিং পর্ যানয়) 

ক্রমিক 

নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর 

োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্র

যমর 

অগ্রগত

ডং 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

০১  িৎস্য 

ভবন, 

রিনা, 

ঢাকা  

বাংলাগদগির 

িৎস্য খািার 

যামন্ত্রকীকরগণ 

স্বেব্যেী 

অগটাগিটিক 

মফি মফডার 

ততমর 

বাংলাগদগির িৎস্য খািারগুগলা সনাতন 

ব্যবস্থাপনার আওতাে পমরচামলত হগে। এই 

সনাতন ব্যবস্থাপনার পমরবগতভ মবমভন্ন আধুমনক 

িৎস্যচাে সম্পমকভত যন্ত্রপামত ব্যবহাগরর িাধ্যগি 

যামন্ত্রক মনেন্ত্রণ ব্যবস্থা েগি য়তালা হগব। এ 

ব্যবস্থাপনাে িৎস্য খািাগরর িৎস্য খায প্রদান 

যামন্ত্রক ব্যবস্থাপনার আওতাে এগন িৎস্য খািাগরর 

উৎপাদন বৃমদ্ধ ও উৎপাদন ব্যে হ্রাস করা হগব। 

 

সিাধান পদ্ধমত:  

 

িৎস্য খায ব্যবস্থাপনা যামন্ত্রকীকরণ ও 

মডমজটালকরণ  

  

অগটাগিটিক মফস 

মফডার ব্যবহাগরর 

িাধ্যগি ১.  িাগছর 

খাবাগরর অপচে, 

শ্রমিক ব্যে এবং 

িানবসৃষ্ট অন্য য়কাগনা 

অসততা য়থগক 

সহগজই মুক্ত থাকা 

সম্ভব। একই সাগথ 

িৎস্য উৎপাদন বৃমদ্ধ, 

উৎপাদন খরচ কিাগনা 

ও িৎস্য খাগযর 

এফমসআর কিাগনা 

যাে।  

ড. মুহাম্মদ 

তানভীর 

য়হাগসন 

য়চৌধুরী  

 

০১৭১২৯০২

৭১৯ 

 

tanvir_

h1998@

yahoo.c

om 

 

৩০% প্রকে বাস্তবােগন প্রস্তামবত সিে ও 

ব্যে 

ক্রমিক নং কাগজর ধরন পমরিান 

সিেকাল 

(িাস) ব্যে 

(লক্ষ) িন্তব্য  

১ িৎস্য খায ব্যবস্থাপনা 

যামন্ত্রকীকরণ ও মডমজটালকরণ  

১. অগটাগিটিক মফি মফডার য়িমিন 

স্থাপন 

২. মডমজটাল করগণর জন্য কগিালার 

স্থাপন  

৬ টি 

৬ টি  

কায ভক্রি 

চলিান 

 

হযাঁ অগটাগিটিক 

মফস মফডার 

ব্যবহাগরর 

িাধ্যগি ১.  

িাগছর 

খাবাগরর 

অপচে, 

শ্রমিক ব্যে 

এবং 

িানবসৃষ্ট 

অন্য য়কাগনা 

অসততা 

য়থগক 

সহগজই মুক্ত 

ড. মুহাম্মদ 

তানভীর 

য়হাগসন 

য়চৌধুরী  

 

০১৭১২৯০২৭

১৯ 
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o.com 

 



ক্রমিক 

নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর 

োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্র

যমর 

অগ্রগত

ডং 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

(Mechanization and 

digitalization of fish feed 

application system) 

 

বাংলাগদগির িৎস্য খাগতর অবদান আজ সারা 

মবগিব স্বীকৃত। অভযত্মরীণ বদ্ধ জলািগে িৎস্য 

উৎপাদগনর য়ক্ষগে বাংলাগদি মবগশ্ব  ৫ি স্থান দখল 

কগর আসগছ। েত মতন দিগক বাংলাগদগির য়িাট 

িৎস্য উৎপাদন প্রাে ৫ গুণ বািগলও অভযত্মরীণ 

জলািগে িাগছর উৎপাদন য়বগিগছ প্রাে ১৮ গুণ। 

য়দগির মবমভন্ন অিগল ইগতািগধ্যই রুইজাতীে িাছ 

উৎপাদগনর পািাপামি পাঙ্গাস, কই, মিং, িাগুর, 

পাবদা ও য়তলামপো িাছ উৎপাদগনর য়ক্ষগে এক 

নীরব মবপ্ল্ব সামধত হগেগছ। এ নীরব মবপ্ল্গব 

অনুপ্রামণত হগে য়দগির মবমভন্ন অিগলর 

জনসাধারণ িাছ চাগে ব্যাপকহাগর উৎসাহী হগে 

উগঠগছ। িৎস্য চাে একটি লাভজনক খাত হওোে 

বি বি য়বসরকারী মবমনগোেকারীরা িৎস্য খাগত 

মবমনগোে করগছ এবং মবমভন্ন এলাকাে িৎস্য 

খািার েগি তুলগছ।  

 

িাছ চাগের য়ক্ষগে সবগচগে ব্যেবহুল মবেে হগলা 

িাগছর কৃমেি খাবার। িাছ চাগের খরগচর প্রাে ৬০ 

য়থগক ৮০ ভাে খরচ হে িাগছর কৃমেি খাবার 

ক্রগের জন্য। প্রমতমদন মনমদ ভষ্ট সিগে মনধ ভামরত 

পমরিাণ খাবার য়দওোর কথা থাকগলও িৎস্য 

চােীরা জ্ঞাগনর অভাগব মবমভন্ন প্রজামতর িাগছর 

খায খাবার প্রগোগের উপযুক্ত সিে ও প্রগোে 

পদ্ধমত ইতযামদ সম্পগকভ স্পষ্ট ধারনা না থাকাে 

অনুিান কগর মবমভন্ন সিগে িাগছর খাবার প্রগোে 

কগর থাগকন। এছািাও শ্রমিগকরা তাগদর পমরশ্রি 

কিাগনার জন্য অগনক সিে এক জােোে িাগছর 

সকল খাবার প্রগোে কগর থাগক। ফগল কখনও 

খাবাগরর স্বেতা আবার কখনও অমধক খাবার 

প্রগোগের কারগণ তা নষ্ট হগে পুকুগরর পামন দূমেত 

হগে মবমভন্ন ক্ষমতকারক গ্যাগসর সৃমষ্ট হে, 

অমক্সগজন স্বেতার ফগল িাগছর মৃতুয পয ভন্ত  টগত 

 ৩  

৩  

২. ওগেবসাইট  ততমর 

১ টি ১ ২  

৩. মডমজটাল করগণর জন্য 

কগিালারসমূগহর অপাগরটিং 

সফটওোর ততমর 

  ২ ২  

য়িাট  

৬ ৭ 

থাকা সম্ভব। 

একই সাগথ 

িৎস্য 

উৎপাদন 

বৃমদ্ধ, 

উৎপাদন 

খরচ কিাগনা 

ও িৎস্য 

খাগযর 

এফমসআর 

কিাগনা 

যাে।  

 



ক্রমিক 

নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর 

োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্র

যমর 

অগ্রগত

ডং 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

পাগর এবং িাগছর কাংমখত উৎপাদন ব্যাহত হে। 

অগটাগিটিক মফস মফডার (Automatic 

Fish Feeder) ব্যবহাগরর িাধ্যগি এ সিস্যা 

দূর করা যাে। অগটাগিটিক মফস মফডার একটি 

য়প্রাগ্রািকৃত যন্ত্র। এর িাধ্যগি মনমদ ভষ্ট সিগে 

মনধ ভামরত পমরিাণ খাবার সুেি দূরগত্ব সিহাগর 

পুকুগর প্রগোে করা যাে। এগত সকল িাগছর খায 

প্রামি মনমিত হে এবং শ্রমিক মনভভরতা বহুলাংগি 

হ্রাস পাে। এটি ম্যানুোমল অথবা য়িাবাইল-

ইন্টারগনগটর িাধ্যগি পমরচালনা করা হগব এবং 

প্রগোেকৃত খাগযর ডাটাসমূহও সংরক্ষণ করা হগব। 

ফগল প্রমতমদন, প্রমতিাগস, প্রমতবছগর য়কান পুকুগর 

কতটুকু খাবার য়দওো হগেগছ এবং য়িাট খাবাগরর 

পমরিাণ সহগজই মনণ ভে করা যাগব। এর সাগথ 

সংযুক্ত মবমভন্ন য়সসগরর িাধ্যগি িৎস্য খািাগরর 

পমরগবিেত তথ্যামদ পাওো যাে। অগটাগিটিক 

মফস মফডার ব্যবহাগরর িাধ্যগি িাগছর খাবাগরর 

অপচে, শ্রমিক ব্যে এবং িানবসৃষ্ট অন্য য়কাগনা 

অসততা য়থগক সহগজই মুক্ত থাকা সম্ভব।  

 

বাংলাগদগির িৎস্য খািারগুমলগক যামন্ত্রকীকরগণর 

িাধ্যগি িৎস্য উৎপাদন বৃমদ্ধর পািাপামি আরও 

মবজ্ঞানমভমত্তক, পমরগবিবান্ধব তথা ব্যে সাশ্রেী 

কগর য়তালা সম্ভব। তাছািা সাব ভক্ষমনক পয ভগবক্ষণ 

(Real Time Monitoring) এর 

িাধ্যগি িৎস্য খািাগরর তজব মনরাপত্তা (Bio-

safety) মনমিত কগর পমরগবিবান্ধব িৎস্য 

উৎপাদন করা যাে। তাছািা শ্রমিক মনভভরতা 

কমিগে িৎস্য উৎপাদন খরচ কিাগনা যাে। 

সগব ভাপমর িাগছর উৎপাদন উলম্বভাগব 

(Vertical) বৃমদ্ধর িাধ্যগি বাংলাগদগির 

অভযত্মরীণ জলািগের িাছচাগে এক মবপ্ল্ব  টাগনা 

য়যগত পাগর। 

 

 

িৎস্য ও প্রামণসম্পদ িন্ত্রণালগের আওতাধীন 

মতনটি িৎস্য খািার য়যিনিঃ িৎস্য প্রজনন ও 



ক্রমিক 

নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর 

োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্র

যমর 

অগ্রগত

ডং 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

প্রমিক্ষণ য়কন্দ্র, রােপুর, লক্ষীপুর, িৎস্য বীজ 

উৎপাদন খািার, িাসকান্দা, িেিনমসংহ ও িৎস্য 

বীজ উৎপাদন খািার, মুসীেঞ্জ সদগর এই প্রকে 

বাস্তবােন করা হগব।   

 

মনব ভামচত এই মতনটি িৎস্য খািাগর  অগটাগিটিক 

মফস মফডার স্থাপন করা হগব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

02 তভরব, 

মকগিা

রেঞ্জ 

Dr. Fish 

(িাগছর ডাক্তার) 

Dr. Fish অযাপ ততমর করা হগব য়যখাগন িৎস্য 

কি ভকতভার য়প্রাফাইল (নাি, পদবী, কি ভস্থল, 

য়িাবাইল নম্বর), ছমব য়তালা ও পাঠাগনা, অমডও 

কল, মভমডও কগলর অপসন থাকগব।  

অযাপটি ব্যবহাগরর িাধ্যগি িৎস্যচামেেণ য়য 

য়কাগনা স্থান য়থগক তাৎক্ষমণকভাগব পুকুর পাগিই 

িৎস্য সংক্রান্ত য়সবা পাগবন- 

য়রাোক্রান্ত িাছ, পুকুগরর রং ও অবস্থার ছমব 

পাঠিগে অমডও কগলর িাধ্যগি অথবা, 

মভমডও কগলর িাধ্যগি য়রাোক্রান্ত িাছ, পুকুগরর 

রং ও অবস্থা য়দখার িাধ্যগি। 

 

য়সবাগ্রহীতার সিে, 

খরচ, যাতাোত ও 

য়সবার িান হ্রাস পাগব। 

 

য়িািঃ 

লমতফুর 

রহিান 

 

০১৭৬৫১১১

৪৪৪ 

Suzan.

dof@g

mail.co

m 

পাইলটি

 ং 

কায ভক্র

ি 

চলিান 

১,০০,০০০/= চলিান হযাঁ য়সবাগ্রহীতার 

সিে, খরচ, 

যাতাোত ও 

য়সবার িান 

হ্রাস পাগব। 

 

য়িািঃ 

লমতফুর 

রহিান 

 

০১৭৬৫১১১৪

৪৪ 

Suzan.

dof@g

mail.co

m 

০৩ উপপ্রক

ে 

পমরচা

লক, 

সাসগট

ইগনব

ল 

য়কািা

ক্লাষ্টার ফামি ভং 

সম্প্রসারগণর 

িাধ্যগি িৎস্য 

য়সবা সহজীকরণ 

 

সংমক্ষি মববরণিঃ 

 বাংলাগদগির উপকূলীে অিল মচংমি চাগেল জন্য 

অতযন্ত সম্ভাবনািে ও উপগযােী। রিানীগযাগ্য 

মচংমির িতকরা ৮০%  উপকূলীে  অিগল। 

য়দগির ২৭৬০০০.০০ য়হক্টর মচংমি চাে এলাকার 

িগধ্য প্রাে ৮৫% য় গর (প্রাে ১৩৫০০০ য়হক্টর 

জমিগত)  এখনও পযন্ত সনাতন পদ্ধমতগর চাোবাদ  

হগে। ফগল চামের য়হক্টর প্রমত েি উৎপাদন খুবই 

আইমডোটি সফলভাগব 

বাস্তবামেত হগল  

চামেগদর িাগি িৎস্য 

সম্প্রসারণ য়সবা 

য়পৌছাগনা সহজ হগব।  

ক্লাষ্টার চামেগদর 

উৎপাদন ৫০-১০০% 

বৃমদ্ধ পাগব।  উৎপাদন 

সগরাজ 

কুিার মিমি  

 

01714444

262 

 

sufodu

muria

পাইলটি

 ং 

কায ভক্র

ি 

চলিান 

ক্লাষ্টার চামেগদর প্রমিক্ষণ  (১ি ধাপ 

২ মদন)  ৪০ টি ক্লাষ্টার  

২০০০০.০০     = 8০০০০.০০ 

কাষ্টার চামেগদর চামহদা মভমত্তক 

প্রমিক্ষণ  (২ে ধাপ ১ মদন) ৪০ টি 

ক্লাষ্টার  ১০০০০.০০   = 

৪0000.00 কাষ্টার চামেগদর চামহদা 

মভমত্তক প্রমিক্ষণ  (৩ে ধাপ ১ মদন) 

কায ভক্রি 

চলিান  

হযাঁ  আইমডোটি 

সফলভাগব 

বাস্তবামেত 

হগল  

চামেগদর 

িাগি িৎস্য 

সম্প্রসারণ 

য়সবা 

সগরাজ 

কুিার মিমি  

 

01714444

262 

 

sufodu

muria
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উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর 

োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্র

যমর 

অগ্রগত

ডং 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

ল 

অযান্ড 

য়িমরন 

মফিার

ম জ 

প্রগজক্ট 

কি হগে ( েলদা ৬৪৭ য়কমজ/য়হিঃ এবং বােদা 

৩১৮ য়কমজ/ য়হিঃ ) পমরগবগির পমরবতভগনর ফগল 

য়রাে বালাইগের ঝুঁমক বািগছ এবং চামের লাভ 

কি হগে। ফগল উপকূলীে অিগলর মচংমি চাে 

মদন মদন ঝুঁমকর িগধ্য পিগছ। এ সম্ত চযাগলঞ্জ 

য়িাকামবলা কগর মনরাপদ ও স্বাস্থযসম্মত িাছ ও 

মচংমির উৎপাদন বৃমদ্ধর জন্য য়য সকর পদগক্ষপ 

গ্রহন করা প্রগোজন তন্মগধ্য অমতগুরুত্বপূণ ভ  হগলা 

চামেগক আধুমনক প্রযুতমক্তর সগঙ্গ পমরচে কমরগে 

য়দওো, এ মবেগে প্রমিক্ষণ প্রদান করা এবং নতুন 

প্রযুমক্ত গ্রহগন চামেগক উৎসামহত করা। এছািা 

জলবায়ু পমবতভনসহ মবমভন্ন কারগণ পামনর 

প্যারামিটারগুগলার প্রমতমনেত পমরবতভন হগে যার 

প্রতযক্ষ প্রভাব পিগছ িাছ ও মচংমি উৎপাদগনর 

উপর।  নতুন নতুন য়রাগের প্রাদুভভাব, মচংমির হঠাৎ 

িিক ইতযামদ মবেেগুগলা উৎপাদনগক ক্ষমতগ্রস্থ 

করগছ। উন্নত প্রযুমক্তর ব্যবহাগরর সগঙ্গ সগঙ্গ 

মনেমিত িাটি ও পামনর গুনাগুন পরীক্ষা মনরীক্ষা 

করা এখন অতযন্ত জরুরী হগে পগিগছ। উপকূলীে 

িৎস্য সম্পগদর উৎপাদন বৃমদ্ধ এবং তা য়টকসই ও 

স্থামেত্বকরগণর লগক্ষয চামের য়দািগোিাে িৎস্য 

সম্প্রসারণ য়সবা য়পৌগছ য়দওো একান্ত প্রগোজন। 

খুলনা য়জলার ডুমুমরো উগপজলাে য়ছাট বি 

মিমলগে প্রাে ২৬০০০ টি য় গর ২৫০০০ জন চামে 

মচংমি চাে কগর থাগকন।  ( তন্মগধ্য ৮০% সনাতন 

পদ্ধমতর এবং ২০% হালকা উন্নত পদ্ধমতর চাোবাদ 

কগর)।  অমধকাংিই য় গর সনাতন পদ্ধমতর 

চাোবাগদর ফগল উৎপাদন খুবই কি হগে। এ 

উপগজলাে েলদা বােদা মিমলগে বছগর মচংমি 

উৎপাদন প্রাে ১১ হাজার য়িমেক টন। অথচ 

চামেগদর িাগি উন্নত প্রযুমক্ত সম্প্রসারণ করা হগল 

অথ ভাৎ সনাতন পদ্ধমতর পমরবগতভ হালকা উন্নত 

পদ্ধমতগত উন্নীত করা সম্ভব হগল এ উৎপাদন অমত 

সহজই মদ্বগুন বািাগনা সম্ভব হগতা ( সনাতন 

পদ্ধমতগত বােদা মচংমির য়হক্টর প্রমত উৎপাদন 

৩৩০ য়কমজ, হালকা উন্নত পদ্ধমতগতবােদা মচংমির 

য়হক্টর প্রমত উৎপাদন ১০০০ য়কমজ) । িৎস্য 

খরচ কি হগব।  

মনরাপদ ও স্বাস্থযসম্মত 

িাছ ও মচংমি 

উৎপাদন করা যাগব।  

চামের আে বৃমদ্ধ পাগব। 

জীবনিান উন্নত হগব।  

চামেগদর িগধ্য 

য়নত্বগত্বর মবকাি  টগব 

এবং চামেরা স্বাবলম্বী 

হগব।  

 

@gmai

l.com 

৪০ টি ক্লাষ্টার  ১০০০০.০০   = 

৪0000.00 ক্লাষ্টার চামেগদর িাগি  

িাছ ও মচংমি চাে মবেেক চামে 

সহামেকা মবতরণ ১০০০ টি  

১০০.০০ = 100000.00 প্রমতটি 

ক্লাষ্টাগর ১টি কগর প্রদি ভনী খািার 

স্থাপন (য়পানা সরবরাহ) ৪০ 

২০০০০.০০            = 

৮০০০০০.০০  সব ভগিাট খরচ = 

২৫00000.00 ( পমচি লক্ষ টাকা 

িাে) 

 

য়পৌছাগনা 

সহজ হগব।  

ক্লাষ্টার 

চামেগদর 

উৎপাদন 

৫০-১০০% 

বৃমদ্ধ পাগব।  

উৎপাদন 

খরচ কি 

হগব।  

মনরাপদ ও 

স্বাস্থযসম্মত 

িাছ ও 

মচংমি 

উৎপাদন 

করা যাগব।  

চামের আে 

বৃমদ্ধ পাগব। 

জীবনিান 

উন্নত হগব।  

চামেগদর 

িগধ্য 

য়নত্বগত্বর 

মবকাি  টয়ব 

এবং চামেরা 

স্বাবলম্বী 

হগব।  

 

@gmail

.com 
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উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর 

োম ও 
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কার্ যক্র

যমর 
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ডং 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

অমধদিগরর মবযিান স্বে সংখ্যক জনবল ও 

সীমিত সম্পদ ব্যবহার কগর সকল চামেগক 

প্রমিক্ষণ ও পরািি ভ য়সবা প্রদান করগত সুদী ভ সিে 

প্রগোজন। G †cÖwÿ‡Z একটি অিল/মবগলর 

চামেগদর একমেত কগর ক্লাষ্টার েঠন করা হগে। 

পািাপামি অবমস্থত ২০-২৫টি য় র চামেগক 

একমেত কগর প্রমিক্ষণ ,পরািি ভ, সগচতনতা বৃমদ্ধ, 

িাঠ মদবস, ফলাফল প্রদি ভন ইতযামদ কাযক্রি 

বাস্তবােন করা হগে।  

 

এ কাযক্রগির ফগল চামেরা দলভাগব মিখগত 

পারগছ। ফয়ল তারা আনগন্দর সাগথ সহগজই প্রযুমক্ত 

গ্রহন করগত পারগছ। মনগজরা স্বাবলম্বী হওোর 

য়চষ্টা করগছ। দলেত ব্যবস্থাপনার িাধ্যগি িাছ ও 

মচংমি চাগের উপকরণ সংগ্রহ করাে তাগদর 

উৎপাদন খরচ কি হগে। বাজার ব্যবস্থাপনার 

উন্নেন হগে।  সািমগ্রক মবগবচনাে চামের 

জীবনিান উন্নেন  টয়ছ। ক্লাষ্টার চামেগদর িাগি 

য়নতৃগত্বর মবকাি  টগছ।  

এ উগযাগের আওতাে এ উপগজলাে ৪০ টি ক্লাষ্টাগর 

১০০০ জন চামেগক উন্নত প্রযুমক্ত গ্রহগন উৎসামহত 

করা হগেগছ। তন্মগধ্য ৬০০ জন নারী মচংমি চামে 

রগেগছ। এ সকল ক্লাষ্টাগর চামের উৎপাদন য়যিন 

য়বগিগছ য়তিমন তাগদর জীবনিানও উন্নত হগেগছ 

(য়বইজ লাইন উৎপাদন েলদা বােদা একগে ৪৫০ 

য়কমজ/য়হক্টর; বতভিান উৎপাদন ১০০০ 

য়কমজ/য়হক্টর)। বতভিান অথ ভবছর য়িগে ৫০টি 

ক্লাষ্টার েঠগনর লক্ষযিাো রগেগছ এবং ২০১৯-২০ 

অথ ভ বছগর আগরা ২৫টি ক্লাষ্টার েঠগনর পমরকেনা 

রগেগছ। এ সকল ক্লাষ্টার েঠগনর িাধ্যগি প্রামন্তক 

চামেগদর িাগি য়সবা প্রদান করা সহজ হগে। 

ক্লাষ্টার চামেরগদর উৎপাদন ৫০-১০০% বৃমদ্ধ 

পাগে। এ সকল চামেগদর য়দখাগদমখ পাগিপাগির 

চামেরাও প্রযুমক্ত গ্রহগন উৎসামহত হগে। সািমগ্রক 

মবগবচনাে এ উগদ্দযােটি সফলভাগব বাস্তবামেত 

হগল মনরাপদ ও স্বাস্থযসম্মত িাছ ও মচংমি 



ক্রমিক 

নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর 

োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্র

যমর 

অগ্রগত

ডং 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

উৎপাদন বৃমদ্ধ পাগব এবং চামের জীবনিান আগরা 

উন্নত হগব।  

 

০৪  য়িাোহ

 াট, 

বাগের

হাট  

Wish 

Pond (ইো 

পুকুর) 

 

যাগদর পুকুর নাই বা পুকুর ততরীর স্থান নাই তারা 

তাগদর গৃহাঙ্গগন ক্ষুদ্র পমরসগর েতভ কগর তজব 

িাটির বস্তা মদগে পাি ততরী পুকুগরর মভতগর 

পমলমথন মদগে পামন সংরক্ষণ কগর িাগছর 

চাে/িজুদ করগল দমরদ্র িানুে তাগদর প্রগোজগন 

িাছ আহরণ করগত পারগব। প্রগোজগন 

খাল/মবল/উন্মুক্তজলািে য়থগক আহরনকৃত িাছ 

Wish Pond এ িজুদ কগর তাগদর মনেমিত 

পমরমিত হাগর আমিগের চামহদা য়িটাগত পারগব। 

এগক্ষগে Wish Pond টি একমদগক চােীর 

পুকুর অন্যমদগক জীবন্ত েীজ মহসাগব ব্যবহার হগব। 

পুকুগর অমক্সগজন সংকগট  Aquarium Air 

Pump ব্যবহার করা হগব। এছািা তজব িাটি 

সমৃে্ধ বস্তাে সমজ্ব লামেগে পুকুগরর উপগর জাগলর 

য়বিা মদগল  পু ুঁইিাক, মসি, বরবটি, উগচ্চ, কাঁচা 

িমরচ, য়বগুন ইতযামদ সমজ্বর উৎপাদন হগব যা 

চামের তদমনক চামহদা মিটাগত সাহাে করগব। 

ফগল দমরদ্র জনগোমষ্ঠ আথ ভ-সািামজকভাগব 

লাভবান হগব। 

 

Wish Pond এ 

িজুদ কগর তাগদর 

মনেমিত পমরমিত 

হাগর আমিগের চামহদা 

য়িটাগত পারগব, জীবন্ত 

েীজ মহসাগব ব্যবহার 

হগব, পুকুর পাগি 

উৎপামদত সমি তাগদর 

তদমনমন্দন চামহদা 

মিটাগব। 

 

রাজ কুিার 

মবশ্বাস  

 

০১৭৪০৫৭৮

১০২ 

 

rajkum

arbisw

asdof@

gmail.c

om 

 

কায ভক্র

ি 

চলিান 

Wish Pond টির আেতন ১২৫ 

-৩২৫ বে ভফুট আেতগনর হগত পাগর। 

আেতগনর উপর মনভভর কগর ব্যগের 

পমরিান। এগক্ষগে বতভিান বাজার দর 

অনুযােী একটি Wish Pond 

করগত  প্রগোজনীে উপকরণ ও তার 

মূল্য- বস্তা- ৪০টি (প্রমতটি 

২৫টাকা)=১০০০/০০ পমলমথন- 

(য়থাক) ২০০০/০০, য়নট- য়থাক- 

২০০/,  Aquarium Air 

Pump- ১টি- ৫০০/ খায- য়থাক- 

২৫০০/ িাগছর য়পানা-২০০০/০০ , 

সাইনগবাড ভ-   ৫০০/ অন্যান্য-৫০০/ 

সব ভগিাট ৯২০০/০০ 

 

পাইলটিং 

কায ভক্রি 

চলিান 

হযাঁ Wish 

Pond এ 

িজুদ কগর 

তাগদর 

মনেমিত 

পমরমিত 

হাগর 

আমিগের 

চামহদা 

য়িটাগত 

পারগব, 

জীবন্ত েীজ 

মহসাগব 

ব্যবহার হগব, 

পুকুর পাগি 

উৎপামদত 

সমি তাগদর 

তদমনমন্দন 

চামহদা 

মিটাগব। 

 

রাজ কুিার 

মবশ্বাস  

 

০১৭৪০৫৭৮

১০২ 

 

rajkum

arbisw

asdof@

gmail.c

om 

 

০৫  িৎস্য 

ভবন, 

রিনা, 

ঢাকা   

স্বেংমক্রেভাগব 

িাগছর য়রাে 

মনণ ভে ও 

প্রমতকার 

 

শুধুিাে চামে/ব্যবহারকারী য়রাোক্রান্ত িাগছর একটি 

ছমব উঠাগনার িাধ্যগি য়ডটা এনামলমসস, মপগক্সল 

এনামলমসস এবং য়ডটা ম্যামনপুগলিন এর িাধ্যগি 

স্বেংমক্রেভাগব িাগছর য়রাে মনণ ভে করা যাগব এবং 

য়রাগের িাো অনুযােী ঔেগধর য়ডাজ মনণ ভে করা 

যাগব এবং মজমপএস এমপআই ব্যবহার কগর 

চামে/ব্যবহারকারীর স্থান মনণ ভে করা যাগব এবং 

পরবতীগত িাগছর ঔেধ মবগক্রতার য়দাকাগনর 

য়ডটাগবইজ (এমপ্ল্গকিগনর সাগথ মলংকড থাকগব) 

য়থগক স্বেংমক্রেভাগব য়দাকামনর নাম্বাগর কল চগল 

যাগব এবং এসএিএস এর িাধ্যগি য়ডাজ টি চগল 

যাগব। য়দাকামন সাগথ সাগথ তার য়লাক মদগে চামের 

পুকুগর য়পৌুঁগছ মদগব তার প্রমতমনমধর িাধ্যগি 

য়বমিরভাে সিেই 

চামেরা প্রতযন্ত এলাকা 

য়থগক যাতােত কগর 

বগল সঠিক সিগে 

সঠিক য়রাে মনণ ভে 

সম্ভব হে নো। এছািা 

সািামহক ছুটির মদন/ 

কি ভকতভা-কি ভচারীরা 

মিটিং এ থাকগল 

চামেরা য়রাে মবেেক 

পরািি ভ নো মনগেই 

চগল যান। ফগল এসব 

কারগণ য়রাে সনাক্ত 

য়িািঃ বমদউল 

আলি সুফল  

 

০১৭৪৪২৩৩

৮৩৩ 

 

shufold

of@gm

ail.com  

কায ভক্র

ি 

চলিান  

১ টি য়রাে মনণ ভগে পাইলটিং সম্পন্নিঃ 

২৫,০০,০০০/=  

 

সকল য়রাে আইগডমন্টফাইমেং এর 

য়িমিন লামন ভং এবং অযাপস প্রস্তুগত 

খরচ আনুিামনকিঃ ১,৬০,০০,০০০/=  

কায ভক্রি 

চলিান 

হযাঁ চামেরা 

য়যগকান 

য়রাগের 

তাৎক্ষমনক 

এবং মনভূ ভল 

ব্যবস্থা মনগত 

পারগব।  

 

য়িািঃ বমদউল 

আলি সুফল  

 

০১৭৪৪২৩৩

৮৩৩ 

 

shufold

of@gm

ail.com 



ক্রমিক 

নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর 

োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্র

যমর 

অগ্রগত

ডং 

বাস্তবায়নের জন্য কত অর্ য ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

(এজন্য তাগক আলাদা য়প করা হগব)। এবং এই 

পুরা কাজটি করগত সিে লােগব ৩০ য়সগকন্ড + 

য়দাকামনর ঔেধ মনগে আসগত যতটুকু সিে লাগে।  

 

এবং প্রমতকাগর অগনক 

সিে ব্যে হে। ফগল 

চামে আমথ ভকভাগব 

ক্ষমতগ্রস্থ হন।  

০৬  য়বতাে

 ী, 

বরগুণা 

য়স্বোগসবকগদর 

িাধ্যগি ইমলি 

সম্পদ রক্ষাে 

য়বতােী িগডল 

স্থােীয়িানব যেচ্ছানসবকনদর উদ্বুদ্ধ কনর টিম 

গঠেপূব যক েদীর যর্নকানো স্থানে যর্নকানো সমনয় 

তাৎিডণকিানব ব্যবস্থা ডেনয় ইডলে সম্পদ রিা 

করা।  

েদীর ডবডিন্ন ঝুঁডকপূণ য স্থাে ডচডিত কনর 

এলাকাডিডিক ৫-৬ জে কনর যেচ্ছানসবক দল গঠে 

কনর তানদর মাধ্যনম ডদেরাত পাহারা বডসনয় ইডলে 

সম্পদ রিা করা হয়। এোড়া েদীর যর্নকানো স্থানে 

যর্নকানো সমনয় যর্ যকউ আইে িঙ্গ করনল 

তাৎিডণকিানব ব্যবস্থা যেয়া সহজ হয়।       

 

ইডলে সম্পদ রিায় 

মৎস্য ডবিানগর 

যবেীরিাগ যিনেই 

জেবনলর েল্পতা 

রনয়নে। যর্ কারনণ 

অনেকনিনেই ইডলে 

সম্পদ রিার ডবডিন্ন 

উনযাগ ফলপ্রসূ হয় ো। 

ফনল ডবডিন্ন স্থানে 

আইে িঙ্গকারীনদরনক 

যজল জডরমাো করনত 

হয়। যমাবাইল যফানের 

আডধনকযর ফনল 

যবেীরিাগ যিনেই 

সফল অডির্াে ব্যহত 

হয়। েদীর একডদক 

যর্নক অডির্ানে 

োমনল অন্যডদক 

অডেরাপদ হনয় পনড়। 

 

য়িাস্তফা-

আল-রাজীব 

 

০১৭১৭-

২৫৪৭০৮ 

 

razib.f

hdu@g

mail.co

m 

পাইলটি

 ং 

সম্পন্ন 

৫০,০০০/=  হযাঁ  না   ইডলে সম্পদ 

রিা 

কার্ যক্রম 

অনেক যবেী 

সহজ ও 

সফল হনব। 

ইডলনের 

উৎপাদে 

আরও 

বাড়নব। 

ডেনজনদর 

সম্পদ 

ডেনজরাই 

রিা করনত 

সিম হনব।    

 

য়িাস্তফা-

আল-রাজীব 

 

০১৭১৭-

২৫৪৭০৮ 

 

razib.fh

du@gm

ail.com 

০৭  িৎস্য 

ভবন, 

রিনা, 

ঢাকা 

মসংগেল ড্রপ 

টাইগেিগনর 

িাধ্যগি পামনর 

মপএইচ পমরিাণ 

পদ্ধমতর 

কায ভকামরতা 

যাচাইকরণ 

এই পদ্ধমতর িাধ্যগি পামনর মপএইচ পমরিাপ 

পদ্ধমতটি মনম্নস্বাক্ষরকামর কতৃভক উদ্ভামবত একটি 

উদ্ভাবনী কায ভক্রি। এই পদ্ধমতর িাধ্যগি 

িৎস্যচামেেণ/ িৎস্য খািাগরর িামলকেণ তাগদর 

খািাগরর পামনর মপএইচ সম্পগকভ অমত সহগজ, স্বে 

ব্যগে সম্যক ধারণা লাভ করগত পাগরন।  

সাধারণত পামনর 

গুণাগুন পরীক্ষা 

ব্যাপারটি য়টকমনকযাল 

এবং চামেরা সহগজ এ 

কাজটি সম্পন্ন করগত 

পাগরন না। এছািা 

পামনর মপএইচ য়কান 

কি ভকতভা/কি ভচারী 

যন্ত্রপামত ছািা পরীক্ষা 

করগত পাগরন না। ফগল 

অমত দ্রুত য়য য়কান 

সিে এ য়সবা য়দো যাে 

না।  

য়িািঃ 

হামদউজ্জািা

ন 

 

০১৭৬৮৬৯১

৬৪৬  

 

hadi06

bau@g

mail.co

m 

কায ভক্র

ি 

চলিান  

১,০০,০০০/=  কায ভক্রি 

চলিান  

হযাঁ  চামেরা 

স্বেমূগল্য 

মনগজরাই 

পামনর 

গুণাগুন 

পরীক্ষা 

করগত 

পারগব। ফগল 

TCV 

সাশ্রে হগব। 

য়িািঃ 

হামদউজ্জািা

ন 

 

০১৭৬৮৬৯১

৬৪৬  

 

hadi06

bau@g

mail.co

m 



 

 

গ) উদ্ভাবনের ধরেঃ যরডেনকটিং (নরডেনকটিং পর্ যানয়) 

ক্রমি

ক নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনে

র োম 

উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর অগ্রগডত বাস্তবায়নের 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ উপপ্রকে 

পমরচালগক

র দির 

ডেরাপদ 

ও 

পডরনবে 

বান্ধব 

মৎস য 

উৎপাদ

যে 

যমাবাই

ল 

অ যাপস 

‘’ মৎস য 

চাডি 

বাতযা’’ 

প্রামন্তক চামেগদর জন্য 

এিন একটি অযাপস 

প্রনেন করা জরুরী য়যখাগন 

চামেরা  গর বগস তার 

কাংমখত য়সবা য়পগে 

য়যগত 

পাগর। তাই দিগরর এফএ, 

মলফ, এএফও, এর 

সহােতাে কলাপািা 

উপগজলা হগত দুরবতী 

একটি গ্রাি মনিানবািীে 

বাছাই 

কগর জমরপ কাজ সম্পন্ন 

করা হগেমছল; য়যখাগন 

চামের নাি, ঠিকানা, 

য়িাবাইল নং, চাগের 

প্রজামত ইতযামদ সংগ্রহ 

করা  

হে। প্রাি জমরপ কায ভক্রি 

ও তগথ্যর মভমত্তগত একটি 

ডাটাগবজ প্রনেন করা 

হে। য়সবা সম্পমকভত 

অযান্ড্রগেড য়িাবাইল 

অযাপস প্রনেগনর িাধ্যগি 

এসএিএস এর িাধ্যগি 

মনব ভামচত এলাকার 

চামেগদর পুকুর প্রস্তুমত, 

য়পানা িজুদ, খায 

ব্যবস্থাপনা,  

িৎস য চামের পরািি ভ 

গ্রহগনর অনাগ্রহ, পরািি ভ 

গ্রহগনর প্রগোজনীেতা 

সম্পগকভ না জানা, 

পরািি ভ গ্রহগন অমফস 

যাতাোগত সিে, শ্রি ও 

অথ ভ ব যে হওো এবং 

নােমরক য়সবাে জনবল 

সিস্যাই মূল কারন। এ 

ছািাও মনগম্নাক্ত সিস্য 

সমূহ চামের পরািি ভ 

গ্রহগন অনাগ্রগহর 

কারনিঃ- 

প্রামন্তক চামের জন য 

পরািি ভ গ্রহন  য়সবা 

গ্রহণ কষ্টসাধ্য, ব্যেবহুল 

ও সিে সাগপক্ষ; 

মকছু মকছু য়ক্ষগে পরািি ভ 

গ্রহগনর প্রগোজনীেতা বা 

সঠিকতা উপলমি না 

করা। 

চাে কালীন সিস যাে 

মনকটবতী চামের কাছ 

য়থগক ভূল মচমকৎসা 

গ্রহন। 

প্রযুমক্ত  ও পরািি ভ য়সবা 

গ্রহগন যাতাোগতর 

অসুমবধাে  কামিত 

য়সবাগ্রহগন অনীহা; 

য়িািঃ কািরুল ইসলাি  

 

০১৭১৬৫৩৭৭৩০  

 

kamrul.dof.2

5@gmail.co

m  

২৮,যফব্রুয়ারীয় ২০১৮ ডি. তাডরখ বাংলানদে সরকানরর 

মােেীয় মৎস্য ও প্রাডণ সম্পদ মন্ত্রী জোব োরায়ে চন্দ্র চন্দ 

মনহাদয় আনুষ্ঠাডেক িানব যমাড়ক উনমাচনের মাধ্যনম ‘’ 

মৎস্য চাডি বাতযা’ উনদ্বাধে কনরে এবং র্া বতযমানে মৎস্য 

অডধদপ্তনরর যিডলনিেে ওয়াকযেনপর মাধ্যনম মাঠ পর্ যানয় 

ব্যবহানরর জন্য অনপিায় রনয়নে। বতযমানে প্রকল্প এলাকা 

ও সম্প্রসাডরত এলাকায় চাডিরা িীিণ খুেী তানদর অডগ্রম ও 

তাৎখডেক যসবা যপনয়। এখে অডেয়ডমত বা সাধারে চাডিরা 

(শুধু পকুনর ডকছু যপাো যেনড় খাবার ও ব যবস্থাপোয় যতমে 

আগ্রহ োই) মাে চানি আন্তডরক ও প্রত যয়ী যদখা র্ায়। সকল 

চাডিরা মাে চানির সঠিক ব যবস্থাপোর উপর েজর ডদনয়নেে 

এবং মৎ স য অডফনসর সানর্ যর্াগানর্াগ বাডড়নয়নেে ফ ডফি 

ব যাক ডহনসনব চাডি প্রায় সমস যা ডেনয় কর্া বলনেে র্া অত যন্ত 

িাল লিে বনল অডম মনে কডর। 

 

2,00,000/=  বাস্তবামে

ত  

হযাঁ TCV 

উগেখগযাগ্য 

হাগর কিগব। 

য়িািঃ কািরুল 

ইসলাি  

 

০১৭১৬৫৩৭৭৩

০  

 

kamrul.d

of.25@g

mail.com 



ক্রমি

ক নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনে

র োম 

উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর অগ্রগডত বাস্তবায়নের 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

য়রাে প্রমতগরাগধ করনীে, 

য়রাে মনরািে ও হাগত 

(ফাি ভ মফড) খায ততরী 

প্রমক্রো এবং য়যৌমক্তকতা 

মবেগে য়িাবাইল বাতভার  

িাধ্যগি একই সাগথ সকল 

চামেগক বা চাগের ধরগনর 

মভমত্তগত ( কাপ ভ মিশ্র, 

একক মচংমি, একক 

পাংোস/য়তলামপো,  

কাপ ভ-য়তলামপো মিশ্র/কাপ ভ 

য়কারাল মিশ্র/ কাকিা 

চামেগক) পৃথক পৃথক 

চামেগক কাংমখত য়সবা 

প্রদাগনর ব্যবস্থা করা  

হগে। 

পাইলট এই প্রকগের 

িাধ্যগি সুমনমদ ভষ্ট মক মক 

সিস্যার সিাধান 

হগেগছিঃ- 

 

য়সবা গ্রহগন য়ভাোমন্ত হ্রাস 

য়পগেগছ এবং কি সিগে 

অমধক চামেগক সঠিক 

য়সবা প্রদান সম্ভব হগে।  

চামে তার  গর বগসই 

কামিত য়সবা পাগে । 

সিে ও য়িৌসুি অনযােী 

মক করনীে তা চামে 

অমগ্রি য়পগে যাগব (পুকুর 

প্রস্তমত, য়পান সংগ্রহ, বা 

ইত যামদ)।  

চামে সব ভদা িৎস য 

মবভাগের নজরদামরগত 

থাকগছ এবং আস্থার 

সম্পকভ ততরী হগেগছ। 

য়ছাটখাট সিস্যাে সঠিক 

পরািি ভ গ্রহন না কগর 

মনগজ মনগজ মচমকৎসা 

য়দো/ অগন যর 

অপমচমকৎসার দরুন 

িাগছর মৃত য হে এবং 

য়কান য়কান য়ক্ষগে 

য়রমজি যান্ট জীবানুর 

সৃমষ্ট হগত পাগর। 

সঠিক িাোর য়লাকবল 

ও য়যৌমক্তক বাহন (োিী) 

এর অভাগব িৎস্য 

মববাগের জন্য সামভভগলস  

কায ভক্রি পমরচালনার 

য়ক্ষগে সিস্যা। 

য়কান য়কান য়ক্ষগে 

সিস যাক্রান্ত চামেগক 

মনকটন্থ চামে ইে ভামিত 

হগে ভূল পরািি ভ মদগে 

চামেগক ক্ষমতগ্রস্থ করা 

হে; যার দরুন নতুন 

চামে সৃমষ্টগত 

প্রমতবন্ধকতা সৃমষ্ট হে। 



ক্রমি

ক নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনে

র োম 

উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর অগ্রগডত বাস্তবায়নের 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

পুকুর প্রস্তুমতগত করনীে 

এবং য়পানা ব যবস্থাপনা 

(মক মক য়পানা, য়পানার 

পমরিান, সাইজ, জাত) 

সম্পগকভ পরািি ভ বাতভা 

চামে  গর বগসই য়পগে 

থাকগছ । 

অপ-পরািি ভ/ভূল 

পরািগি ভর ক্ষমত য়থগক 

চামে রক্ষা পাগে। 

চামের খাদ য 

অপচে/য়পানার অপচে 

কগি যাওোে লভ যাি 

য়বগি যাগে। 

য়রাে মচমকৎসাে 

প্রগোজনীে পরিি ভ বাতভা 

আকাগর য়পগে যাগে। 

সঠিক ব যবস্থাপনা গ্রহন 

করারে য়রাগের প্রাদুভভাব 

কগিগছ  এবং িাছ চামের 

িাগি আগ্রহ হগে। 

আপদকালীন (দুগয ভাে) 

করনীে সম্পগকভ চামেগক 

অমগ্রি বাতভা আকাগর বা 

তাৎক্ষমনক করনীে মবেগে 

পরািি ভ য়পরন করাে চামে 

ক্ষমত য়থগক য়েঁগচ যাগে 

বা ক্ষমতর পমরিান 

কমিগে মনগত সক্ষি হগে। 

িাছ চাগে সঠিক 

য়প্রাবাগোটিক, য়গ্রাথ 

য়প্রাগিাটার ও িানসম্পন্ন 

–মনরাপদ ঔেদামধর 

ব যবহার হওোে য়রাগের 

য়প্রাগকাপ কিার সাগথ 

সাগথ চামের লভ যাংি 



ক্রমি

ক নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনে

র োম 

উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর অগ্রগডত বাস্তবায়নের 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

য়বগি যাগে এবং 

য়রমজি যান্ট জীবানুর 

আমবভভাগবর সম্ভাবনা কগি 

যাগে। 

িাছ চাগের সফলতাে 

য়বকার যুবকগদর িগধ য 

আগ্রহ সৃমষ্টর িাধ যগি নতুন 

নতুন চামের সৃমষ্ট হগে , 

মবযিান চামের পকুর 

সংখ যা বৃমদ্ধ পাগে ; ফগল 

মিমষ্ট পামনর জলাধার সৃমষ্ট 

হওোে পামন মনরাপত্তা 

বৃমদ্ধ পাগে। 

প্রান্তীক চমে পমরবাগরর 

আমিে গ্রহগনর প্রবনতা 

বৃমদ্ধ পাগে যা য়িধাসম্পন্ন 

প্রজন্ম ততরীগত সহােক। 

পামরবামরক িৎস য আমিে 

গ্রহগনর পমরিান বৃমদ্ধ 

হওোে য়রাগের প্রাদৃভভাব 

কগি যাগে এবং 

পামরবামক িামন্ত ও 

মস্থমতিীলতা বৃমদ্ধ পাগে। 

আন্তজভামতক বাজাগর 

িৎস য রিানী মবগিে কগর 

য়তলামপে ও পাংোস ( 

আন্তকাটামবহীন) িাগছর 

বাজার সৃমষ্টগত িানসম্পন্ন 

চামে ততরীর পথ সেি 

হগে। 

মবনা মূগল য পরািি ভ য়সবা 

সম্প্রসারন হগে এবং 

পরািি ভ গ্রহগন চামের 

আগ্রহ ও অভ যাস্ততা বৃমদ্ধ 

পাওোে িাগছর উৎপাদন 

বৃমদ্ধ পাগে। 



ক্রমি

ক নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনে

র োম 

উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর অগ্রগডত বাস্তবায়নের 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

 

 

 

ঘ) উদ্ভাবনের ধরেঃ যরডেনকনেি (নরডেনকেে যেি / সম্পন্ন) 

ক্রমিক 

নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনের 

োম 

উদ্ভাবনের সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর অগ্রগডত বাস্তবায়নের জন্য 

কত অর্ য ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটিং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্া

গ্য ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

০১ িৎস্য 

ভবন, 

রিনা, 

ঢাকা  

য়িাবাইল 

অযাপগসর 

িাধ্যগি 

িৎস্য 

পরািি ভ 

প্রদান  

িাছ ও মচংমি চাে 

পদ্ধমত, য়রাে বালাই, 

চােকালীন উদ্ভূত 

মবমভন্ন সিস্যাবমলর 

সমচে সিাধান পদ্ধমত 

য়দো আগছ।  

িাছ চােকালীন 

সিগে িৎস্য চামেরা 

চাে পদ্ধমত ও য়রাে 

বালাই সঠিকভাগব 

সনাক্ত করগত পাগর 

না। ফগল সিে, অথ ভ 

ও যাতােত অপচে 

হে ও আমথ ভকভাগব 

ক্ষমতগ্রস্থ হে। 

সাধন চন্দ্র সরকার 

 

০১৭১৮০০৫১৭৫ 

 

sarkersc04

@gmail.com  

প্রথি পয ভাগের আপগডট কায ভক্রি 

চলিান  

ব্যমেত অথ ভিঃ  

পাইলটিংিঃ 

১,২৫,০০০/=  

য়স্কল আপ = 

১,০০,০০০/=  

 

আপগডটিং = 

১,০০,০০০/=  

হযাঁ  হযাঁ  TCV 

উগেখগযাগ্য 

পমরিাগণ হ্রাস 

য়পেগছ। 

সাধন চন্দ্র 

সরকার 

 

০১৭১৮০০৫১৭৫ 

 

Sarkersc0

4@gmail.c

om 

 

 


