
উত্তম চচ চা বিষয়ক প্রবিবিদন 

মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রিালয়ঃ  

উত্তম চচ চা নং-১ 

উত্তম চচ চার বিবরানামঃ 

ফেসবুক গ্রুবের মাধ্যবম মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রিালয় সম্পবকচি িথ্য জনগবনর দাড়বগোঁড়ায় ফে ৌঁবে ফদয়া এিং বিবিন্ন সমস্যাসমূবের িাৎক্ষবিক 

সমাধান। 

 

উত্তম চচ চার বিিরিঃ 

বিবজটাল িাংলাবদি বিবনম চাবি মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রিালয় কাজ কবর যাবে। মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রিালয় ফেসবুক গ্রুবের মাধ্যবম 

িাৎক্ষবনক বিবিন্ন সমস্যার সমাধান জনগবনর কাবে ফে ৌঁবে ফদয়ার ফচষ্টা কবর যাবে। িাোড়া মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ সম্পবকচি জনকল্যািমুলক 

িথ্য প্রচার কবর যাবে।  

 

প্রমািকঃ 

 

 

উত্তম চচ চা নং-২ 

উত্তম চচ চার বিবরানামঃ 

ফসিা সেবজকরি, মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রিালয় ২ টি ম্যানুয়াল ফসিাবক ই-ফসিায় রুোন্তর কবর ফসিা সেবজকরন কবরবে। 

 

উত্তম চচ চার বিিরিঃ বিবজটাল িাংলাবদি বিবনম চাবির অংি বেবসবি মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রিালয় ম্যানুয়াল ফসিাবক ই-ফসিায় রুোন্তবরর কাজ 

কবর যাবে। মন্ত্রিালবয়র কনোবরন্স রুম বুবকং এিং লবসবিক সাবোবট চর জন্য ২ টি ই-ফসিা ইবিমবধ্যই চালু করা েবয়বে।  

 

 



প্রমািকঃ 

 

 

 

িাোড়া বনন্মুক্ত কাজগুবলা বিবিষ সেলিার সাবে করা েবে; 

১। ফেনিন ফকস সময়মি বনষ্পবত্ত।  

২। সময়মি বিদ্যুৎ, গ্যাস, ফটবলবোনসে ইিুাবদ বিল েবরবিাধ।  

  



মৎস্য অবধদপ্তরঃ  

উত্তম চচ চা নং-১ 

উত্তম চচ চার বিবরানামঃ 

ফেসবুক গ্রুবের মাধ্যবম মৎস্য অবধদপ্তবরর কম চকিচা/কম চচারীবদর আইবসটি সংক্রান্ত বিবিন্ন সমস্যাসমূবের িাৎক্ষবিক সমাধান। 

 

উত্তম চচ চার বিিরিঃ 

মৎস্য অবধদপ্তবরর আইবসটি িাখা বিবিন্ন কাজ সম্পাদন কবর োবক। ফযমনঃ বেবিএস সংক্রান্ত, ওবয়ি ফমইল সংক্রান্ত, বিবজটাল ফোনবুক 

অুােস সংক্রান্ত, ইবনাবিিন সংক্রান্ত, ওবয়ি ফোট চাল ব্যিস্থােনা, বরবোট চ অবটাবমিন ইিুাবদ। বিবজটাল িাংলাবদি বিবনম চাবনর লবক্ষু 

গিপ্রজািন্ত্রী িাংলাবদি সরকার বিবিন্ন উব্ুাগ গ্রেি কবরবেন, যার িাস্তিায়ন করবি ফগবল মাঠ েয চাবয়র কম চকিচা/কম চচারীবদর আইবসটি 

সংক্রান্ত জ্ঞাবনর অিাি েবরলবক্ষি েয়। বিবিষ কবর িবয়া ফজুষ্ঠ কম চকিচা/কম চচারীবদর মবধ্য আইবসটি িীবি রবয়বে। লক্ষু করা ফগবে ফয, 

অবেক্ষাকৃি নিীন কম চকিচাগি ফেসবুবক সরকারী বিবিন্ন ফেইবজ সরি োবকন। বিষয়টি লক্ষু কবর সি চস্তবরর কম চকিচা/কম চচারীবদর ফসিাপ্রদাবনর 

লবক্ষু অফিসের পত্রস োগোস োসগর বোফিসর এসে ফিেবুক গ্রুসপর মোধ্যসম অসপক্ষোকৃত তরুণ কম মকতমোগণসক ফিসে মৎস্য অফিদপ্তসরর 

আইফেটি শোখো ফেবোর অফিপ্রোসে ICT Section, Department of Fisheries নাবম ফেসবুক গ্রুে ফখালা েয়। এ গ্রুবের 

মাধ্যবম মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রিালবয়র সবচি মবোদবয়র বনবদ চিনা ফমািাবিক বেবিএস আেবিটকরি কাজটিবি সি চ প্রেম োি ফদয়া েয়। 

িখন প্রায় ২০০ জন কুািার কম চকিচার বেবিএস বনিন্ধন কবর িথ্য আেবিট কবর বেবলন। মাত্র ১৫ বদবনর মবধ্য উেবরাক্ত গ্রুবের মাধ্যবম ফসিা 

প্রদান কবর ৬০৪ জন কুািার কম চকিচা বেবিএস এ বনিন্ধন সম্পন্নকরিঃ বেবিএবস িথ্য আেবিট কবরবেন। এ গ্রুবের আবরা সােল্য েবে, মৎস্য 

অবধদপ্তবরর আওিাধীন ওবয়ি ফমইবলর বিবিন্ন সমস্যা সমাধান করিঃ ওবয়িবমইল চালুকরবন সোয়িা করা েবয়বে এিং িিচমাবন চলমান 

রবয়বে। অন্যবদবক, মৎস্য অবধদপ্তর কর্তচক প্রস্তুিকৃি বিবজটাল ফোনবুকটি দীর্ চবদন অব্যিহৃি বেল। এ গ্রুবের মাধ্যবম প্রবয়াজনীয় উবযাগ গ্রেবির 

েবল অবধদপ্তবরর ফিবির িাগ কম চকিচা ফোনবুকটি িিচমাবন ব্যিোর করবেন এিং প্রবয়াজনীয় িথ্য আেবিট করবেন। েবল ICT Section, 

Department of Fisheries ফেসবুক গ্রুেটি একটি দৃষ্টান্ত স্থােন কবরবে িবল প্রিীয়মান েয়।  

 

প্রমািকঃ 

 

বচত্রঃ ICT Section, Department of Fisheries এর ফেসবুক গ্রুে 



 

বচত্রঃ গ্রাবে প্রদবি চি ফসিার সংখ্যা 

 

 

বচত্রঃগ্রুবের িথ্য বিবনময়, গ্রুে কবমন্ট, লাইকএিং ফোি ওয়াচ সংখ্যা 

  



উত্তমচচ চা নং-২ 

উত্তম চচ চার বিবরানামঃ 

মৎস্যচোফি ও উসযোক্তোসদর অফিকতর কো মকরী ও উন্নতমোসির ফেবো প্রদোসির লসক্ষে প্রফতমোসে মৎস্য পরোমশ ম ফদবে পোলি। 

 

উত্তম চচ চার বিিরিঃ 

উপসেলো প মোসে মৎস্য অফিদপ্তসরর একেি ফবসশিজ্ঞ কম মকতমো রসেসে। েোপ্তোফিক ছুটি বোসদ মোসে প্রোে ২২টি কম মফদবে রসেসে। এর 

মসধ্য উপসেলো মৎস্য কম মকতমোসক প্রোেশই ফেলো প মোসে ও অন্যোন্য ফবিোগীে কোসে অফিসের বোফিসর থোকসত িে। িসল পরোমশ ম 

ফেবোর েন্য আগত মৎস্যচোফিসদর প্রোেই ফেবো িো ফপসে ফিসর ফ সত িে। এ অবস্থো উপলফি কসর মৎস্য অফিদপ্তসরর উধ্বতমি 

কম মকতমোগণ মোসে একটি ফিফদ মষ্ট ফদসি ফদিব্যোপী চোফিসদর পরোমশ ম প্রদোসির েন্য ফিফদ মষ্ট ফদি িোর্য্ম করোর ফেদ্ধোন্ত ফিে। উপসেলো মৎস্য 

কম মকতমো তোর সুফবিো মত ফদসি (প্রফত মোসে একটি ফিফদ মষ্ট ফদি) মোইফকিং এর মোধ্যসম ফেবো গ্রিসণ আগ্রিী মৎস্যচোফিসদর অফিসে 

আমন্ত্রণ েোিোে। ফিি মোফরত ফদসি ফেবো প্রদোি করো িে ফবিোে চোফিসদর অফিে ফিফেট কসম  োওেোে তোসদর ফিোগোফন্ত ও  োতোেত ব্যে 

কসম এবিং মৎস্যচোফিসদর ফেবো গ্রিণ অফিকতর েিে িে।  

উসেখ্য, মৎস্য অফিদপ্তসরর বোফি মক কম মেম্পোদি চুফক্তর আওতোে ৫িিং কলোসমর মৎস্যচোফি, মৎস্যেীবী ও উসযোক্তোসক পরোমশ ম প্রদোি 

ও মৎস্য খোমোর পফরদশ মি কো মক্রম েিল বোস্তবোেসির পোশোপোফশ উপসরোক্ত উসযোগ গ্রিণ ও বোস্তবোেি করো িসে। APA লক্ষে মোত্রো 

ফমোতোসবক গত ২০১৭-১৮ অথ ম বেসর ১০৭৫০০ েিসক ফেবো ফদেোর কথো থোকসলও মৎস্য অফিদপ্তর ১০৭৬৬৭ েিসক ফেবো প্রদোি 

কসরসে। বতমমোি অথ ম বেসর APA লক্ষেমোত্রো িসে ১০৯০০০, ফে ফমোতোসবক আগষ্ট ২০১৮ প মন্ত মৎস্য অফিদপ্তর ১৬৮৮০ েি ফেবো 

প্রোথীসক ফেবো প্রদোি কসরসে। 

প্রমোণকঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  বচত্রঃ মৎস্য েরামি চ বদিবস বনজ অবেবস েরামি চ প্রদান।  

 



 

বচত্রঃ মৎস্য েরামি চ বদিবস মাবঠ মৎস্য অবধদপ্তবরর উেবজলা েয চাবয় ফসিা প্রদান। 

 

  



প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তরঃ  

উত্তমচচ চা নং-১ 

ফশসরোিোমঃ ফমোবোইল এবে এর মোধ্যসম প্রোফণেম্পদ অফিদপ্তসরর ফেবো প্রদোি। 

ফববরণঃ প্রযুফক্তর ক্রমবি মমোি ফবকোসশর েোসথ েোসথ মোনুসির দদিফিি েীবি  োত্রোর মোি উন্নত িসত শুরু কসরসে। বতমমোি েমসের 

অন্যরকম আধুফিক প্রযুফক্ত এন্ড্রসেড ফমোবোইল ফিোি। এ ফমোবোইল ফিোসির মোধ্যসম ফবফিন্ন তথ্য েিসেই আদোি প্রদোি করো  োে। 

প্রোফণেম্পদ অফিদপ্তসরর প্রযুফক্তেমূি ফমোবোইল এবসে িোরণ কসর ফে-ফটোসর েিংযুক্ত করো িসেসে। ফেখোি ফথসক এবেটি ডোউিসলোড 

ফদসলই প্রোফণেম্পদ ফবিসের ফিফবন্ন তথ্য েিসেই েোিো  োসব। এবেটিসত ফ  েকল তথ্য ফদওেো আসে ফচফকৎেো, িেোফিসিশি, ফবফিন্ন 

প্রোণীর লোলি-পোলি ব্যবস্থোপিো, খোয ব্যবস্থোপিো, ঘোে চোি প্রভৃফত। েকল প মোসের মোনুি এবেটি ফথসক প্রোফণেম্পদ ফবিেক  তথ্য 

েোিসত পোরসব। িলশ্রুফতসত  প্রোফণেম্পদ উন্নেসি দক্ষতো ও উৎপোদি বৃফদ্ধ পোসব।  

প্রমোণকঃ ফ  ফকোি ফমোবোইল ফিোি। 

 

উত্তমচচ চা নং-২ 

বিবরানামঃ ফমািাইল এসএমএস সাবি চবসর মাধ্যবম বিনামূবল্য প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তবরর ফসিা প্রদান। 

ফববরণঃ বোিংলোসদসশর প্রতেন্ত অঞ্চসল ফ খোসি েরোেফর ফচফকৎেো ফেবো ফপ ৌঁসে িো,অথ মোৎ উপসেলো েদর ফথসক অসিক দুসরর অঞ্চসল, 

চরোঞ্চসল এবিং দুগ মম এলোকোর দরীদ্র কৃিক, গবোফদপশু ও িোসঁ-মুরগী পোলিকোরী এবিং অন্যোন্য খোমোরীগণসক এেএমএম েোফি মসের  

মোধ্যসম প্রোফণেম্পসদর ফেবো প্রদোি, খোমোর স্থোপি ফবিসে কোফরগরী তথ্যোফদ ও পরোমশ ম, িোসঁ-মুরফগর বোচ্চো, ফডম ইতেোফদ পোওেোর 

তথ্য ও মূল্য, পশুপোখীর ফরোগ, লক্ষণ, প্রফতকোর ও ফচফকৎেো ফবিেক তথ্যোফদ প্রদোি করো িসে থোসক। ফেবো গ্রিীতোর প্রোফণেম্পদ 

ফবিেক ফ  ফকোি প্রশ্ন ১৬৩৫৮ িম্বসর পোঠোসল স্বেিংফক্রেিোসব উত্তর চসল আেসব। এ ফেবোর মোধ্যসম মোনুসির ফেবো ফপসত েমে, খরচ 

ও  োতোেত হ্রোে পোসব। েোফব মক উন্নেসি ভূফমকো রোখসব। 

প্রমোণকঃ ফ  ফকোি ফমোবোইল ফিোি। 



 

 

উত্তমচচ চা নং-৩   

ফশসরোিোমঃ ইউফিেি প মোসে প্রোফণেম্পদ ফেবোসকন্দ্র স্থোপি। 

ফববরণঃ দোরীদ্রদুরীকরণেি আত্মকম মেিংস্থোসির েন্য েোরোসদসশর মোনুি ফবসশি কসর মফিলো ও প্রোফন্তক কৃিক গবোফদপ্রোফণ পোলি কসর 

থোসক। েরকোসরর েীমোবদ্ধতো থোকোর কোরসণ গ্রোম / ওেোড ম / ইউফিেণ প মোসে েিবলেি েরকোরী ফেবো ফপ ৌঁেোনূ েম্ভব িসে িো। িসল 

েরুরী ফিসটফরিোফর েোফি মে ফথসক েিগণ বফঞ্চত িে। এমতোবস্থোে প্রিোিমন্ত্রীর কো মোলেস্থ এটুআই ফপ্রোগ্রোসমর উসযোসগ ‘‘ইউফিেি 

প মোসে প্রোফণস্বোস্থে ফেবোসকন্দ্র স্থোপি’’ উসযোগটিসক স্বোগত েোিোে এবিং এটি বোস্তবোেসির েন্য মৎস্য ও প্রোফণেম্পদ মন্ত্রণোলেেি 

প্রোফণেম্পদ অফিদপ্তরসক সুপোফরশ কসর। ৪০ টি উপসেলোর ৪০টি ইউফিেসি এ কো মক্রম চলমোি রসেসে। প্রফশফক্ষত ফস্বেোসেবী 

ফিসেোসগর মোধ্যসম ইউফিেি পফরিসদর স্থোপিোে একো মক্রমটি পফরচোফলত িসে থোসক। এ ফেবোসকন্দ্রটিসত প্রোথফমক ফরোসগর ফচফকৎেোেি 

ফিসটফরিোফর েোেমসির পরোমশ মমত েটিল ফরোসগর ফচফকৎেোেি পরোমশ ম প্রদোি করো িসে থোসক। এব্যবস্থো প্রণেসির মোধ্যসম েীফমত 

েিংখ্যক ফলোসকর গবোফদপ্রোফণর েোিোরি ফরোগ েি েটিল ফরোসগর ফচফকৎেো ফপসে থোসক। এ ব্যবস্থোর মোধ্যসম েমে, ফচফকৎেো ব্যে ও 

 োতোেত হ্রোে ফপসেসে। েীফমত েিংখ্যক মোনুসির িসলও ফিোগোফন্ত কসমসে। গবোফদপ্রোফণ ও িোসঁ-মুরগীর টিকো প্রদোি এবিং ফচফকৎেো 

প্রদোি বৃফদ্ধ ফপসেসে। এ ব্যবস্থোে প্রোফণর উৎপোদি বৃফদ্ধ পোসব। 

প্রমোণকঃ েিংফিষ্ট উপসেলো। 

 

 

 

 



উত্তম চচ চা নং-৪  

ফশসরোিোমঃ ক্ষুদ্র উন্নেি উসযোসগর মোধ্যসম ফেবোদোি 

বিিরিঃ প্রাবিসম্পদ অবিদপ্তবর আগি সকল েয চাবয়র মানুবষর মাবে প্রাবিসম্পদ বিষয়ক িথ্য প্রচাবরর মাধ্যবম প্রািী সংরক্ষি, 

উৎোদন, সম্প্রসারি, বিবিন্ন প্রকার প্রািীর েবরবচবি, খায ব্যিস্থােনা, র্াস চাষ, টিকার প্রাপ্যিা, বচবকৎসা সংক্রান্ত িথ্য, উৎোবদি 

েবের মূল্য ইিুাবদ বদনব্যােী এলইবি টিবির মাধ্যবম প্রচাবরর ব্যিস্থা করা েবয়বে। মাঠেয চায় ফেবক আগি সকল েয চাবয়র 

কম চকিচা/কম চচারী এিং খামারীবদর ফযাগাবযাবগর সুবিধাবে চ প্রাবিসম্পবদর অবধদপ্তবরর সদর দপ্তবর এবক্রবলক ফিাি চ স্থােন করা 

েবয়বে। 

প্রমোণকঃ 

 

 

  



িাংলাবদি প্রাবিসম্পদ গবিষিা ইনবিটিউটঃ 

উত্তম চচ চা-১ 

ফশসরোিোমঃ িব িফম মফত আধুফিক অপসক্ষোগোর 

বিিরিঃ বিএলআরআই একটি েোতীে প ম োসে গবসিণো ফিফত্তক প্রফতষ্ঠোি। প্রোণফেম্পদসর উন্নেিসর লসক্ষে অত্র প্রফতষ্ঠোসির ফবজ্ঞোিীরো 

িবিব প্রযুফক্ত উদ্ভোবি কসর আেসে ফদসশর ফবফিন্ন প মোসে প্রোফন্তক খোমোরী, উসযোক্তো ও ফবসশিজ্ঞগণ এ েব প্রযুফক্ত গ্রিসণর েন্য আগ্রি 

প্রকোশ করসি। ফকন্তু সুফিফদ মষ্ট ফকোি আেি ব্যবস্থো ও স্থোি িো থোকোর কোরসণ আগ্রিী খোমোরী ও উসযোক্তোগণ ফবফিন্ন স্থোসি অবোসি 

ফবচরণ করসি। এসত কসর তোসদর মসধ্য ফবভ্রোন্তর সৃফষ্ট িে। ইসতোমসধ্য ফবএলআরআই এর উত্তম চ মচোর কথো ফবসবচিো কসর প্রশোেিফক 

িবসি একটি আধুফিক অসপক্ষোগোর ফিম মোণ কর িসেসে। এই আধুিফক অসপক্ষোগোর শীতোতোপ ফিেফন্ত্রত এবিং ফবএলআরআই এর প্রযুফক্ত 

গুসলোর ফিফডও ফচত্র প্রদ মশিীর েন্য একটি ফডফেটোল র্স্মোট ফটফলফিিসির ব্যবস্থো করো িসেসে। এই অসপক্ষোগোসরর পোসশ একটি অিমেথিো 

কক্ষ রসেসে  ো ফথসক তথ্য ফিসে আগ্রিী খোমোরী ও উসযোক্তরো ফিফদ মষ্ট গন্তব্য স্থোসি ফপ েোসত পোসর এবিং তথ্য েিংগ্রি করসত পোরসব। 

                    

 

 

 

 

 

 

            ফচত্রঃ (ক) অসপক্ষোগোর                                                 চফত্রঃ (খ) অসপক্ষোগোর ফিতরোিংশ 

 

উত্তম চচ চা-২ 

ফশসরোিোমঃ িব ফিফম মত ফে চোগোরঃ  

বিিরিঃ বিএলআরআই এর প্রশোেফিক িবসি পূসব ম কম মকতমো ও দশ মিোথীসদর েন্য স্বোস্থেেম্মত ফে চোগোসরর ব্যবস্থো ফেসলো িো। 

ইসতোমসধ্য উত্তম চ মচোর লসক্ষে বিএলআরআই এর প্রশোেফিক িবসি কমমকমতো ও পফরদশ মিোথীসদর েন্য উন্নতমোসির একটি ফে চোগোর 

ফিম মোি করো িসেসে িব ফিফম মত ফে চোগোরটিসত মিফলো ও পুরুিসদর েন্য আলোদো ব্যবস্থো করো িসেসে এবিং পোশোপোফশ িোমোসের েন্য 

ওযুর ব্যবস্থো রসেসে। 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

              চফত্রঃ (গ) ফে চোগোর                                                 চফত্রঃ (ঘ) ফে চোগোসরর ফিতরোিংশ 

 

  



িাংলাবদি মৎস্য উন্নয়ন কবে চাবরিন 

উত্তমচচ চা নং-১  

ফশসরোিোমঃ দাপ্তবরক কাবজ ই-ফমইবলর ব্যিোর 

বিিরিঃ অনলাইবন ই-ফমইল এর মাধ্যবম প্রাপ্ত আবিদন সমূে বনষ্পবত্ত সে কবে চাবরিবনর িথ্যাবদ আদান-প্রদান করা েয়। 

সকল িবেঃস্থ ইউবনট ফেবক ই-ফমইবলর মাধ্যবম প্রধান কায চালবয়র সকল বচঠিেত্রাবদ আদান প্রদান করায় অবি দ্রুি বচঠি 

প্রাবপ্ত বনবিি সে কাবজর গবি বৃবি ফেবয়বে এিং িাক খরচ সাশ্রয় েবে । 

উত্তমচচ চা নং-২  

ফশসরোিোমঃ ফসাস্যাল বমবিয়ার ব্যিোর কবর নাগবরক সমস্যার সমাধান । 

বিিরিঃ কবে চাবরিবনর দাপ্তবরক কাবজ ফেসবুক ফেইজ/আইবি ব্যিোর করা েবে। এি প্রকাশ্যবযাগ্য দাপ্তবরক কাজ সমূে 

প্রবিবনয়ি আেবলাি করা েবে। এোড়া প্রাপ্ত অবিবযাগ সমূে বনয়বমি সমাধান করা েবে। 

 

উত্তমচচ চা নং-৩   

ফশসরোিোমঃ িবকয়া বিদ্যুৎ, োবন ও জ্বালানীর বিল প্রদান । 

বিিরিঃ কবে চাবরিবনর প্রধান কায চালয় সে িবেঃস্থ সকল ইউবনবটর বিদ্যুৎ, োবন ও জ্বালানীর বিল বনয়বমি েবরবিাধ করা 

েয়। 

উত্তমচচ চা নং-৪  

ফশসরোিোমঃ বিদ্যুৎ, োবন ও জ্বালানীর (ফিল/গ্যাস) এর সাশ্রয়ী/সবি চাত্তম ব্যিোর বনবিিকরি। 

বিিরিঃ বিদ্যুৎ, োবন ও জ্বালানীর (ফিল/গ্যাস) এর সাশ্রয়ী/সবি চাত্তম ব্যিোর বনবিিকরবির জন্য কবে চাবরিবনর সকল 

কম চকিচা/কম চচারী সবচষ্ট আবেন। সকবলর কবক্ষর েুান, লাইট, এবস ইিুাবদ যোসমবয় চালু ও িন্ধ করা েয়। 

 

উত্তমচচ চা নং-৫  

ফশসরোিোমঃ ঠিকাদাবরর বিল প্রদান 

বিিরিঃ কবে চাবরিবনর প্রধান কায চালয় সে িবেঃস্থ সকল ইউবনবটর বিবিন্ন কাবজর ঠিকাদাবরর বিল বনয়বমি েবরবিাধ 

করা েয়। 

উত্তমচচ চা নং-৬   

ফশসরোিোমঃ কাপ্তাই ফলবক ফমািাইল মবনটবরং ফসন্টার স্থােন। 

বিিরিঃ কাপ্তাই ফলবকর বিবিন্ন িাসমান স্থাবন ফমািাইল মবনটবরং ফসন্টার স্থােন করা েবয়বে। এবি প্রজনন ফম সুবম 

কাপ্তাই ফলবকর বনজচন জলািবয় বিবিন্ন স্থাবন বিম ওয়ালা মা মাে আেরি িন্ধ েবয়বে। এোড়া ফলবকর অিুন্তবর বিযমান 

মৎস্য অিয়াশ্রবম অবিধিাবি মাে বিকার িন্ধ সে মৎস্য আইন িাস্তিায়ন করা েবে। 



উত্তমচচ চা নং-৭  

ফশসরোিোমঃ কাপ্তাই ফলবক উৎোবদি মাে বিবজটাল ফেবল েবরমাে করি। 

বিিরিঃ মাবের সঠিক েবরমাে বনরুেন সে মাবের গুিগি মান আবগর ফচবয় আরও িাল োবক। অল্প সমবয় অবধক েবরমাি 

মাে েবরমােকরি সে ওজবন স্বেিা ও জিািবদবেিা বনবিিকরি স্ভবি েবয়বে। 

 

উত্তমচচ চা নং-৮  

ফশসরোিোমঃ অনলাইবন েরমাবলনমুক্ত মাে বিক্রয় কায চক্রম 

বিিরিঃ মাবের গুিগি মাবন বনিয়িা প্রদান এিং সময় ও শ্রম সাশ্রয় সে স্বাস্থুকর েবরবিবি িাজারজািকরি অব্যােি 

আবে। 

 

উত্তমচচ চা নং-৯   

ফশসরোিোমঃ বিএেবিবস’র কর্তচক ঢাকা িেবর কুটা মাে (Dressed Fish) িাজারজািকরি। 

বিিরিঃ মাে কাটা-ফধায়া েবি োবমলামুক্তকরি এিং ফুি ফগ্রবিি ফমাড়বক সংরক্ষবির কারবি মাবের গুিগি মান অক্ষুন্ন 

োবক। সময় ও শ্রম সাশ্রয় েয়; িাই কবে চাবরিন কর্তচক ঢাকা িেবর কুটা মাে িাজারজাি করা েবে। 

 

  



িাংলাবদি ফমবরন বেিাবরি একাবিমীঃ  

উত্তম চচ চাসমূে 

১। ফপিেি ফকইে েমেমত ফিস্পফত্ত করণ।  

২। েমেমত ফবদুেৎ, গ্যোে, ফটফলসিোি ইতেোফদ ইউটিফলটি ফবল পফরসশোি করণ।  

৩। অবিট আেবত্ত বনস্পবত্ত করি। 

 

  



িাংলাবদি ফিবটবরনাবর কাউবন্সলঃ  

উত্তম চচ চাসমূে 

১। ফপিেি ফকইে েমেমত ফিস্পফত্ত করণ।  

২। েমেমত ফবদুেৎ, গ্যোে, ফটফলসিোি ইতেোফদ ইউটিফলটি ফবল পফরসশোি করণ।  

৩। অবিট আেবত্ত বনস্পবত্ত করি। 

 

 


