গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়
www.mofl.gov.bd

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়-এর আওতাধীন ণিণিন্ন দপ্তর / সংস্থার উদ্ভািননর (নতুন উদ্ভাবন - আইণিয়া পর্ যাদয়) তাণলকা – অনটাির, ২০২০
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালনয়র নতুন উদ্ভািন (আইণিয়া পর্ যানয়)

ক্রণমক
নাং

দপ্তনরর
নাম

উদ্ভািননর
নাম

উদ্ভািননর সংণিপ্ত ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রগণত

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

মৎস্য ও
প্রাণণস
ম্পে
মন্ত্রণালয়

মৎস্য
ননৌর্াদনর
লাইদসন্স
প্রোন
সাংক্রান্ত
তথ্যণে
ব্যবস্থাপনা

পণরচালক, সামুণিক মৎস্য েপ্তর
হদত মৎস্য ননৌর্াদনর মৎস্য
লাইদসন্স সাংক্রান্ত তথ্যাণে প্রাণপ্তদত
জটিলতা এবাং আদবেদনর
ফরম্যাট, প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রাণে
সম্পদকযর ধারণা না থাকা।

ক. লাইদসন্স প্রোদন নবশী সময়
নেপন হওয়া;
খ. শ্রদমর অপচয়;
গ. অদথ যর অপচয়;
গ. ননৌর্ান ক্রয় ও ণবক্রয়কারী
এর প্রদয়াজনীয় তথ্যাবণলর
ঘাটণত;

১

ি. নমাোঃ আবদুল
লণতফ, উপসণচব,
মৎস্য ও প্রাণণসম্পে
মন্ত্রণালয়
নমাবাইলোঃ
০১৭৪২৮৬৪৯০৬

নতুন
আইণি
য়া

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর

৮

২-৫ লে

পাইল
টং
করা
হনয়
যে
ণকনা
?
৯

না

সারা
যদনে
িাস্ত
িায়ন
যর্াগ্য
ণকনা
?
১০

হযাঁ

প্রতযাণেত ফলাফল

১১
মৎস্য ননৌর্ান এর
ক্রয়-ণবক্রয়
তথ্যাণে ও মৎস্য
লাইদসন্স প্রোদনর
জন্য প্রদয়াজনীয়
তথ্যাণে ব্যবস্থাপনা
সহজীকরদনর
মাধ্যদম ইদলক্ট্রণনক
পদ্ধণতর প্রবতযন।

যফাকাল
পনয়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর
১২
ি. নমা:
মণশউর
রহমান,
যুগ্মসণচব
(ব্লুইদকানণম),
মৎস্য ও
প্রাণণসম্পে
মন্ত্রণালয়
নমাবাইলোঃ
০১৫১৭২৬
১৬৭৯

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালনয়র আওতাধীন দপ্তর / সংস্থার উদ্ভািনী উনযানগর তাণলকা
১। মৎস্য অণধদপ্তনরর নতুন উদ্ভািন (আইণিয়া পর্ যানয়)

ক্রণমক
নাং

দপ্তনরর
নাম

উদ্ভািননর
নাম

উদ্ভািননর সংণিপ্ত ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রগণত

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

ণিণিও
কনফাদর
ণন্সাং
এর
মাধ্যদম
মৎস্যচাষী
নক জরুরী
পরামশয
নসবা প্রোন

মৎস্যচাষী জরুরী পরামদশযর জন্য
উপদজলা েপ্তদরর ণনণে যষ্ট নমাবাইল
নম্বদর (উপদজলা েপ্তদরর কদপযাদরট
নমাবাইল নম্বদর) নফান করদব, এবাং
কমযকতযার ণনদে যদশ সাংণিষ্ঠ
ইউণনয়দনর এনএটিণপ-২ ণলফ পাণন
পরীোর ণকট এবাং ণিণজটাল
ট্যাবসহ (ইন্টারদনট সাংদর্াগসহ)
দ্রুততম সমদয় চাষীর কাদে হাণজর
হদব। ণলফ কমযকতযার পরামদশয
প্রদয়াজনীয় পরীোর পর ণিণজটাল
ট্যাদবর মাধ্যদম চাষীদক ণসণনয়র
উপদজলা মৎস্য কমযকতযার সাদথ
ণিণিও কনফাদরদন্স যুক্ত করদবন
এবাং ণসণনয়র উপদজলা মৎস্য
কমযকতযা চাষীদক প্রদয়াজনীয়
পরামশয প্রোন করদবন। ফদল চাষী
কাণিত নসবা পাদব এবাং মাদের
উৎপােন বৃণদ্ধ পাদব।

মৎস্যচাদষ নরাগ বালাই এর ফদল
সৃষ্ট সমস্যার কারদন মাদের
উৎপােন কম হয়, চাষী কাণিত
উৎপােন নথদক বণিত হয় এবাং
চাষী েণতগ্রস্ত হয়। উপদজলা
মৎস্য েপ্তদরর সাদথ তাৎেণনক
নর্াগদর্াগ এবাং পরামশয নসবা
ণনদত উপদজলা েপ্তদর র্াওয়া
চাষীর জন্য ণবড়ম্বনা। উপদজলা
েপ্তদরর সীণমত জনবল ও সড়ক
নর্াগাদর্াগ সময়সাদপে ণবধায়
ণিণিও কনফাদরদন্সর মাধ্যদম
চাষীদক মাদের নরাগ বালাই
ণনয়ন্ত্রদনর পরামশয নসবা অণধক
ফলপ্রসূ। এেদত্র, সময় পণরেশযন
এবাং খরচ সাশ্রয়ী হদব উপরন্তু
মৎস্যচাষী স্বণস্ত পাদব।

201920 এ
প্রাপ্ত
নতুন
আইণি
য়া

কদপযাদরট
ণসমকািসয হ
নমাবাইল হযান্ডদসট৫,০০০/- (টাকা)
ইন্টারদনট
সাংদর্াগসহ
অযান্ডদয়ি চাণলত
নমাবাইল হযান্ডদসট৩০,০০০/- (টাকা)
প্রচার-প্রচারণা ও
ণলফদলট- ৫,০০০/(টাকা)
অন্যান্য-১০,০০০/(টাকা)

1.

মণণরাম
0
পুর,
5
র্দশার

ণরপন কুমার নঘাষ
01718643514
ripon.du15@
gmail.com

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর

পাইল
টং
করা
হনয়
যে
ণকনা
?
৯

না

সারা
যদনে
িাস্ত
িায়ন
যর্াগ্য
ণকনা
?
১০

হযাঁ

প্রতযাণেত ফলাফল

১১
১. মাদের উৎপােন
বৃণদ্ধ
পাদব
২. মৎস্যচাষীর
সাদথ উপদজলা
মৎস্য
েপ্তদরর
নর্াগাদর্াগ বৃণদ্ধ
পাদব
৩. চাষীর উপদজলা
েপ্তদর আসার খরচ
বাঁচদব
৪.সীণমত জনবদলর
মাধ্যদম
মৎস্যচাষীদের
সঠিক
সমদয়
পরামশয নসবা প্রোন
করা সহজ হদব।
৫. তথ্য প্রযুণক্ত
ব্যবহার কদর মৎস্য
পরামশয নসবা প্রোন
সম্ভব হদব এবাং
সণতযকাদরর
ণিণজটাল
বাাংলাদেশ গদড়
নতালা সহজ হদব।

যফাকাল
পনয়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর
১২

ণরপন
কুমার নঘাষ
0171864
3514
ripon.
du15@
gmail.
com

ক্রণমক
নাং

দপ্তনরর
নাম

2. ফুলতলা,
0
খুলনা
7

মৎস্য
পণরেশযন
ও
মানণনয়
3. ন্ত্রণ1 ,
মৎস্য
6
অণধেপ্তর
, মৎস্য
িবন,
ঢাকা।

উদ্ভািননর
নাম

উদ্ভািননর সংণিপ্ত ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা

সামাণজক
নর্াগাদর্াগ
মাধ্যম
ব্যবহার
কদর মৎস্য
প্রযুণক্ত নসবা
সহজীকরণ
এবাং মৎস্য
উদযাক্তা
সৃণষ্ট 'মৎস্য ইপাঠশালা'

মৎস্য ই-পাঠশালা' একটি
ণিণজটাল মৎস্য প্রযুণক্ত সম্প্রসারণ
উদযাগ।সমাণজক নর্াগাদর্াগ
মাধ্যম (ইউ টিউব, নফস বুক
প্রভৃণত) ব্যবহার কদর মৎস্য প্রযুণক্ত
নসবাসমূহ (ণিণিও ধারণ পূব যক তা
ণিণজটাল কনদটন্ট বা তথ্য ণচত্র
আকাদর) চাণষদ ের কাদে
কার্ যকরিাদব নপযৌোদনা সম্ভব হদব
এবাং নসবা প্রোন অদনক সহজ
হদব।এর ফদল নতুন নতুন মৎস্য
উদযাক্তা সৃণষ্ট হদব।

উদযাগটি বাস্তবাণয়ত হদল
সামাণজক নর্াগাদর্াগ মাধ্যদমর
সাহাদে ণিণিও কনদটন্ট বা
সফল চাণষদের ণনদয় ণনণমযত
নোট নোট তথ্য ণচদত্রর দ্বারা
অন্যান্য চাণষদের ণনকট মৎস্য
প্রযুণক্ত নসবা সমূহ সহদজ নর্মন
নপৌদে নে্ওয়া সম্ভব হদব, নতমণন
তারা নবশ অনুপ্রাণণতও হদব।
মৎস্য চাণষদের TCV
(Time, Cost, Visit)
কদম র্াদব।মৎস্য উদযাক্তা সৃণষ্টর
মাধ্যদম নবকার সমস্যার সমাধান
হদব।

ণনরাপে
মৎস্য পণ্য
এবাং
ব্র্যাণন্ডাংদর়্ের
জন্য ইনেদসণবণলটি

Traceability বলদত মৎস্য
পদণ্যর উৎপােন নথদক শুরু কদর
ণবতরদণর সকল স্তদরর তথ্য
অনুসরণ বুঝায় র্ার মাধ্যদম পণ্য
নকান দূণষত পোথ য আদে ণকনা
তার উৎস্য সনাক্ত করা র্ায়
(Regulation EC No.
178/2002) ।
Traceability পদ্ধণত নমদন
চলা ফুি নচইদনর (Farm to
fork) এর প্রদতযদকর োণয়ত্ব।
ণচাংণড় িযালুদচইন শুরু নথদক নশষ
পর্ যন্ত অসাংখ্য

National Residue
Control Plan ণনণষদ্ধ বা
অননুদমাণেত পোদথ যর অববধ
ব্যবহাদরর ণনর়্েন্ত্রণ এর পাশাপাণশ
খামারযুক্ত মাে ও ণচাংণি়েদত
অবাণিত পোদথ যর অবণশষ্ট
দূষদণর ণস্থণত পর্ যদবেণ করার
একটি নপ্রাগ্রাম । এর সাহাদে
জীণবত প্রাণী এবাং প্রাণীজ
পণ্যগুণলদত ণনণে যষ্ট ণকছু পোথ য
এবাং এর অবণশষ্টাাংশ পর্ যদবেণ
করার ব্যবস্থা এবাং ণনণে যষ্ট প্রাণীর
পণ্যগুণলদত ণনণে যষ্ট পোথ য এবাং

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

রণণজৎ কুমার
০1717285015
ranajitufo@g
mail.com

ি.সুবন যা নফরদেৌস
01718124010
ferdous3176
@gmail.com

কার্ যক্র
যমর
অগ্রগণত

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর
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একটি ণিণজটাল
কযাদমরা- ৮০,০০০/, একটি মাণি
ণমণিয়া নপ্রাদজক্টর৫০,০০০/-,
নসণমণনার বাবে
৩০,০০০/-, সব যদমাট
সম্ভাব্য ব্যয় হদব
১,৬০,০০০/-

201920 এ
প্রাপ্ত
নতুন
আইণি
য়া

প্রাথণমক পর্ যাদয়
ণচাংণড় উৎপােন
এণগদয় আদে এমন
একটি ইউণনয়দনর
সদব যাচ্চ ণচাংণড়
উৎপােনকারী ১০
জন ণচাংড়ী চাষী,
একটি আড়ত ও
একটি প্রদসণসাং প্ল্যান্ট
একটি পাইলট
প্রকদের আওতায়
এদন কাজ শুরু করা
নর্দত পাদর। এর

পাইল
টং
করা
হনয়
যে
ণকনা
?

না

না

সারা
যদনে
িাস্ত
িায়ন
যর্াগ্য
ণকনা
?

হযাঁ

হযাঁ

প্রতযাণেত ফলাফল

নর্দহতু 'মৎস্য ইপাঠশালা'
সরাদেদশ
বাস্তবায়নদর্াগ্য
নসদহতু উদযাগটি
বাস্তবাণয়ত হদল
সব যস্তদরর চাণষরা
সহদজ মৎস্য
প্রযুণক্ত নসবা পাদব
এবাং খুব উপকৃত
হদব। এোড়া নব
নব লাগসই ও
আধুণনক মৎস্য
প্রযুণক্ত নসবা
গ্রহদণর মাধ্যদম
নতুন নতুন মৎস্য
উদযাক্তা সৃণষ্ট
হদব।
বাস্তবায়দনর ফদল
আন্তজযাণতক
বাজাদর
বাাংলাদেদশ
উৎপাণেত ণচাংড়ীর
গ্রহণদর্াগ্যতা
বাড়দব। বতযমাদন
থাইল্যান্ড,
মাদলদয়ণশয়া ও
ইদদাদনণশয়া Etraceabilit
y অদনক প্রণতণষ্ঠত
করদত সেম

যফাকাল
পনয়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

রণণজৎ
কুমার
০171728
5015
ranajit
ufo@g
mail.c
om

ি.সুবন যা
নফরদেৌস
0171812
4010
ferdou
s3176
@gma
il.com

ক্রণমক
নাং

দপ্তনরর
নাম

উদ্ভািননর
নাম

উদ্ভািননর সংণিপ্ত ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা

Stakeholder জণড়ত।
নর্মন PL উৎপােনকারী হযাচারী,
চাষী, Middle ম্যান,
আড়তোর, প্রণক্রয়াজাতকারক ও
নক্রতা। এ কারদন িযালুদচইদনর
ণবণিন্ন স্তদর ণচাংণড়র গুণগত
মাদনর অবনণত হওয়ার আশাংকা
রদয়দে। ইউ নরগুদলশন অনুর্ায়ী
Traceability ণনণিত
করদত ম্যানুয়ালী সকল তথ্য,
সাংরেণ করা হদলও আন্তজযাণতক
নক্রতাদের নেদত্র এই
Traceability সুণবধা কাদজ
লাগদেনা। ণচাংণড়র মূল নক্রতা/মূল
বাজার ইউভুক্ত নেশসমূহ হওয়ায়
আন্তজযাণতক নক্রতার সকল তথ্য
অনলাইদন নপদত ইচ্ছুক এবাং
ক্রদয়র পূদব যই তারা তথ্য র্াচাই
কদর পদণ্যর ণনরাপত্তার ণনিয়তা
স্থাপদন আগ্রহী। এদেদত্র, ণবদেদশ
রপ্তানীকৃত পদণ্যর প্যাদকদট
ণবদশষাণয়ত নকাি প্রোদনর
মাধ্যদম Electronictraceability ( Etraceability) ণনণিতকরণ
সম্ভব। ণচাংণড়র value
chain-এ জণড়ত চাষীদের
নবশীিাগ ইদতামদধ্য নরণজদেশন
সম্পন্ন হদয়দে। পরবতী নেদত্র,
জাতীয় স্মাট য পণরচয়পদত্রর মদতাই
কাি য ইসুয করা নর্দত পাদর র্ার

এর অবণশষ্টাাংদশর ণনর়্েন্ত্রণ করা
হয়। ই-নেদসণবণলটি এর মাধ্যদম
ণনণষদ্ধ বা অননুদমাণেত পোদথ যর
অববধ ব্যবহাদরর ণনর়্েন্ত্রণ
সহর্তর হদব।

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রগণত

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর

জন্য প্রদয়াজন
ণবদশষ ধরদনর
Apps,
কণম্পউটার,
ণবদশষাণয়ত নমণশন
ণরিার, ননদটর লাইন
ইতযাণে। এই নেদত্র
প্রাথণমক পর্ যাদর়্ে ৩৪ লে টাকার
প্রদর়্োজন।

পাইল
টং
করা
হনয়
যে
ণকনা
?

সারা
যদনে
িাস্ত
িায়ন
যর্াগ্য
ণকনা
?

প্রতযাণেত ফলাফল

হদয়দে। Etraceabilit
y পদণ্যর
কনজ্যযমার
গ্রহণদর্াগ্যতা বৃণদ্ধ
কদর ণচাংণড়র মূল্য
বৃণদ্ধ করদত
সাহাে কদর।

যফাকাল
পনয়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

ক্রণমক
নাং

দপ্তনরর
নাম

মৎস্য
4. িবন,
২
রমনা,
২
ঢাকা

উদ্ভািননর
নাম

স্বয়াংণক্রয়িা
নব ণবনা
খরদচ
চাণষ/উদযা
ক্তাদের
মৎস্য
পরামশয
প্রোন

উদ্ভািননর সংণিপ্ত ণিিরি

সকল তথ্য Central
Database-এ জমা থাকদব।
এই database এর সকল
তথ্য নসন্টার সািযাদর জমা হদব।
প্রদতযক আড়ত ও প্রদতযক
প্রণক্রয়াজাতকরণ নকাম্পাণনদত এর
তথ্য আোন প্রোদনর জন্য
Readable নমণশন থাকদব
এবাং তথ্য Input করার সুদর্াগ
থাকদব। প্রদতযদকর একটি
Account থাকদব র্াদত তার
নঘর কর্তযক উৎপাণেত পদণ্যর
সকল তথ্য Account সাংরেণ
করা র্াদব।
নফসবুক/নসাশ্যাল ণমণিয়াদত
নমদসঞ্জাদরর মাধ্যদম
স্বয়াংণক্রয়িাদব চাণষর সাদথ
ইন্টারএকশন করা হদব।
চাণষ/উদযাক্তা নকান ণবষয়
বলা/নলখার সাদথ সাদথই এ
ণবষয়ক তথ্য, ণনয়মকানুন,
ম্যানুদয়ল, অণিও ইন্সোকশান,
ণিণিও টিউদটাণরয়াল, ইদমজ
ইলাসদেশন চদল আসদব। একই
সমদয় হাজার হাজার মানুষদক
লাইি নসবা নেওয়া র্াদব।
চাণষ/উদযাক্তা সরাসণর
আপদিদটি নসবা ণনদত পারদব।
নমাবাইল এদের মত জটিল নকান
ইন্টারদফস থাকদব না।

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা

চাণষ ২৪ ঘন্টা নসবা ণনদত পারদব
নকান পয়সা খরচ োড়াই।
এোড়াও চাণষ/উদযাক্তাদের
একটা নিটাদবইজ ততণর করা
র্াদব। তারপর এই নিটা
এনাণলণসস কদর আদরা
উন্নতমাদনর নসবা নেওয়া সম্ভব
হদব। এক কথায় চাণষদের
নোরদগাড়ায় নসবা নপৌৌঁদে র্াদব
ণবনা পয়সায়।

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

নমাোঃ বণেউল আলম
সুফল
০১৭৪৪২৩৩৮৩৩
shufoldof@g
mail.com

কার্ যক্র
যমর
অগ্রগণত

201819 এ
প্রাপ্ত
আইণি
য়া

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর

৫,০০,০০০/=

পাইল
টং
করা
হনয়
যে
ণকনা
?

না

সারা
যদনে
িাস্ত
িায়ন
যর্াগ্য
ণকনা
?

হযাঁ

প্রতযাণেত ফলাফল

চাণষ ২৪ ঘন্টা
নসবা ণনদত পারদব
নকান পয়সা খরচ
োড়াই। এোড়াও
চাণষ/উদযাক্তাদের
একটা নিটাদবইজ
ততণর করা র্াদব।
তারপর এই নিটা
এনাণলণসস কদর
আদরা উন্নতমাদনর
নসবা নেওয়া সম্ভব
হদব। এক কথায়
চাণষদের
নোরদগাড়ায় নসবা
নপৌৌঁদে র্াদব ণবনা
পয়সায়।

যফাকাল
পনয়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

নমাোঃ
বণেউল
আলম
সুফল
০১৭৪৪২৩
৩৮৩৩
shufol
dof@g
mail.c
om

ক্রণমক
নাং

দপ্তনরর
নাম

মৎস্য
5. িবন,
২
রমনা,
৬
ঢাকা

মদনাহর
6. ২
গঞ্জ,
৭
কুণমল্লা

উদ্ভািননর
নাম

বাাংলাদেশ
প্রাপ্ত সব
মাদের নাম,
েণব, তবণশষ্ট
ণনদয়
এপস/ওদয়ব
সাইট ততণর

কৃষদকর
আণিনায়
মৎস্য নসবা

উদ্ভািননর সংণিপ্ত ণিিরি

সব মাদের নাম, েণব, ণববরণ
একীভূত কদর নিটাদবইজ ততণর
কদর এপস বা ওদয়বসাইদট
স্থানান্তর এবাং পাবণলক একদসস
নেওয়া।

প্রণতটি উপদজলা সের ও
ইউণনয়দন সপ্তাদহ ১/২ বার
সাধারনত হাট/ বাজার বদস। এই
হাট/ বাজাদরর ণেন অত্র বাজার
এলাকাদত প্রচুর মানুদষর আগমন
ঘদট। হাদটর ণেন এখাদন উপদজলা
মৎস্য েপ্তদরর পে হদত একটি
নমাবাইল টিম থাকদব, র্ারা হাদট
আগত মানুষদক মৎস্য চাস
ণবষয়ক পরামশয প্রোন করদব।
পাশাপাণশ র্ারা মাে চদসর সাদথ
জণড়ত নন তারাও মাে চাদস
আগ্রহী হদয় উঠদবন। প্রণতটি

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা

Awareness বাড়দল
নেশীয় প্রজাণতর মাদের সাংরেণ
বাড়দব এদত নকান সদদহ নাই।
আমাদের নেদশর নবণশরিাগ
মানুদষর গুটিকদয়ক পণরণচত মাে
োড়া নবণশরিাগ মাে ণনদয়
ণবস্তাণরত ধারণা ননই। নতুন
প্রজদের নবণশরিাগ মানুদষরই
মাে সম্পদকয ধারণা কম। ধারণা
কম থাকদল তারা মাদের
সাংরেণ, প্রজনন এবাং চাষ
পদ্ধণত ণনদয় ণকছু িাদবন না।
ণিমওয়ালা মাে নখদল ণকিাদব
নেদশর েণত হয় নস ণবষয়গুণল
অদনদকই অনুধাবন করদত
পাদরন না। নসগুদলা ণবস্তাণরত
জানা থাকদল মানুষ সদচতন
হদব।

চাণষদক কষ্ট কদর মৎস্য অণফদস
নসবা ণনদত আসদত হদব না।
চাণসর নোরদগাড়ায় মৎস্য নসবা
পউদে নেওয়া র্াদব সাদথ সাদথ
নতুন চাণসও সৃণি হদব। ফদল
চাণসর সময়, ভ্রমণ ও খরচ
কমদব।

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

নমাোঃ বণেউল আলম
সুফল
০১৭৪৪২৩৩৮৩৩
shufoldof@g
mail.com

নমাোঃ নতৌণহে হাসান
০১৭৭৫১১০০০২
tawhidshaw
on@gmail.co
m

কার্ যক্র
যমর
অগ্রগণত

201819 এ
প্রাপ্ত
আইণি
য়া

201819 এ
প্রাপ্ত
আইণি
য়া

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর

৫,০০,০০০/=

৫,০০০/=

পাইল
টং
করা
হনয়
যে
ণকনা
?

না

না

সারা
যদনে
িাস্ত
িায়ন
যর্াগ্য
ণকনা
?

হযাঁ

হযাঁ

প্রতযাণেত ফলাফল

১।
চাণষ/উদযাক্তারা
ণবণিন্ন মাে
সম্পদকয ধারনা
পাদব। ২। োত্রোত্রীরা
বাাংলাদেদশর মাে
ণনদয় জানদত
পারদব। ৩।
এনদিনজারি
নেণশস ণনদয়
সদচতনতা ততণর
হদব ৪। মানুষ
মৎস্য চাদষ আগ্রহী
হদব

চাণষদক কষ্ট কদর
মৎস্য অণফদস
নসবা ণনদত আসদত
হদব না। চাণসর
নোরদগাড়ায় মৎস্য
নসবা পউদে
নেওয়া র্াদব সাদথ
সাদথ নতুন চাণসও
সৃণি হদব। ফদল
চাণসর সময়, ভ্রমণ
ও খরচ কমদব।

যফাকাল
পনয়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

নমাোঃ
বণেউল
আলম
সুফল
০১৭৪৪২৩
৩৮৩৩
shufol
dof@g
mail.c
om

নমাোঃ
নতৌণহে
হাসান
০১৭৭৫১১০
০০২
tawhid
shawo
n@gm
ail.co
m

ক্রণমক
নাং

দপ্তনরর
নাম

উদ্ভািননর
নাম

উদ্ভািননর সংণিপ্ত ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রগণত

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর

পাইল
টং
করা
হনয়
যে
ণকনা
?

সারা
যদনে
িাস্ত
িায়ন
যর্াগ্য
ণকনা
?

প্রতযাণেত ফলাফল

যফাকাল
পনয়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

ইউণনয়দন সপ্তাদহ ২ ণেন কদর
নমাবাইল টিদমর মাধ্যদম চাণষর
নোরদগাড়ায় নর্মন মৎস্য চাষ
নসবা নপৌদে নেওয়া সম্ভব নতমণন
নতুন চাণষও সৃণি করা সম্ভব।
নমাবাইল টিমদক সাহাে করদব
উপদজলা মৎস্য কমযকতযা, ণলফ,
নেত্রসহকারী।

বৃহত্তর
কুণমল্লা
7. নজলায়
২
মৎস্য
৮
উন্নয়ন
প্রকে

অযান্ড্রদয়ি
অযাপ ও
ইউটিউব
চযাদনদলর
মাধ্যদম
মৎস্য
সম্প্রসারণ
নসবা প্রোন

বতযমাদন মৎস্যচাণষগণ মৎস্য
ণবষয়ক নসবা গ্রহদণর জন্য
উপদজলা/নজলা মৎস্য েপ্তদর গমন
করদত হয়, র্াদত মৎস্যচাণষ তথা
নসবা গ্রণহতাদের শ্রম, অথ য এবাং
সমদয়র অপচয় হয়।
উপদজলা/নজলা মৎস্য েপ্তরসমূদহ
কাণরগরী জ্ঞানসম্পন্ন নলাকবদলর
অিাব।
অদনক মৎস্যচাণষ জাদনন না নর্,
নকাথায় প্রকৃত মৎস্য ণবষয়ক নসবা
পাওয়া র্ায়।

“মৎস্যচাণি স্কুল” নামক এন্ড্রনয়ি
অযাপট যে-নটানর যদওয়া
হনয়নে। মৎস্যচাি ণিিয়ক সকল
ণিিয়ই অযাপটনত অন্তর্ভযি করা
হনয়নে, র্া যর্নক মৎস্যচাণিসহ
সংণিষ্টরা মৎস্য েপ্তদর গমন
ব্যণতদরদকই মৎস্য ণবষয়ক নসবা
পাদেন। অযাপটিদত উদ্ভাবদকর
সাদথ মৎস্যচাণষর অনলাইন
চযাদটর সুণবধা রদয়দে।
ইউটউনি “অনলাইন স্কুল” নানম
একট চযাননল খুনল যসখানন
মৎস্যচাি নসবা সাংক্রান্ত ণিণিন্ন
ণিণিও ততণর কনর যসগুনলা
আপনলাি কণর, র্া যর্নক
মৎস্যচাণিসহ সংণিষ্টরা মৎস্য
েপ্তদর গমন ব্যণতদরদকই মৎস্য
ণবষয়ক নসবা পাদেন।

যমা: সামছু উণিন
০১৭২৮২৫৫২১৫
shamsuddin.
nstu@gmail.
com

201819 এ
প্রাপ্ত
আইণি
য়া

১,৫০,০০০/=

না

হযাঁ

নপদরশাণন নথদক
ণনষ্কৃণত
কম জনবদলর
সম্পৃক্ততা
কমযঘন্টা হ্রাস
অথ য সাশ্রয়

যমা: সামছু
উণিন
০১৭২৮২৫
৫২১৫
shams
uddin.
nstu@
gmail.
com

ক্রণমক
নাং

দপ্তনরর
নাম

8. তজ্যমণি
৩
ন,০নিালা

উদ্ভািননর
নাম

নজদলদের
োেন এর
অণিশাপ
নথদক মুণক্ত
ও ণবকে
কমযসাংস্থান
সৃণষ্ট

উদ্ভািননর সংণিপ্ত ণিিরি

ণনবণিত নজদলদের সমাজণিণত্তক
ক্ষুি সিয় সৃণষ্ট কদর সণমণতর
মাধ্যদম নসই সিয় নথদক ও নসই
সিয় এর ২০০% ণবনা সুদে বা
স্বে সুদে সরকাণর ঋণ এর ব্যবস্থা
করা এবাং মৎস্য কযাদলন্ডার ততণর
কদর মাদের প্রাচুর্ যতা অনুসাদর
ঋদণর টাকা ণনধ যারণ করা ও বি
নমৌসুদম ঋণ গ্রহন বি রাখা। মৎস্য
কযাদলন্ডার অনুসাদর বি নমৌসুদমর
আদগই নসই সিয় নথদক (
সরকাণর প্রদনােনা সহ)ণবনা সুদে
ণবকে কমযসাংস্থাদনর জন্য প্রণশেণ
প্রোন, গরু,োগল, নিড়া, হাসমুরগী ইতযাণে পালন, নজদলদের
পণরবাদরর মণহলাদের নসলাই
নমণশন প্রোনসহ প্রণশেণ প্রোন,
এোড়া যুদগাপদর্াগী কাণরগণর
প্রণশেন প্রোন।

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা

ইণলশ আমাদের নিাদগৌণলক
ণনদে যশক পণ্য। ইণলশ আমাদের
জাতীয় সম্পে। পৃণথবীর নমাট
ইণলদশর ৮৬% ইণলশ এখন
বাাংলাদেদশদ আহণরত হয় (
নসদেম্বর ১২, ২০২০, প্রথম
আদলা)। ইণলশ রপ্তাণন কদর এ
নেশ প্রণতবের অদনক তবদেণশক
মুিা আয় কদর। আমাদের নমাট
মাে উৎপােদনর বড় অাংশ জ্যদড়
রদয়দে ইণলশ। ইণলশ ণবদের
বুদক বাাংলাদেদশর িাবমূণতয
উজ্জ্বল কদরদে। অথচ র্ারা ইণলশ
আহরদণর সাদথ জণড়ত, র্াদের
ণেন- রাত, নরৌি- বৃণষ্ট, বন্যা
নকান ণকছুই ইণলশ আহরণ
ণবরত রাখদত পাদর না, জীবদনর
ঝণৌঁ ক ণনদয় র্ারা আমাদের ইণলশ
আহরদণর এ ণবপ্ল্ব ঘটিদয়দে
তারা আজও অবদহণলত। ইণলশ
বাড়দে ণকন্তু তাদের জীবন মান
বাড়দে না। ইণলশ বাড়ার সুফল
লুদফ ণনদে মহাজদনরা। োেদনর
কড়াল গ্রাদস ণনপণতত নজদলদের
জীবন। ১০% সুদের পদরও
অণতণরক্ত মাে গ্রহন, অন্য আড়ৎ
এ না ণবণক্র করদত পারা,
নমাটকথা তারা আজ ণজণি এ
মহাজনদের কাদে। তাই সবার
জীবন মাদনর উন্নয়ন হদলও
নেদশর এ উন্নয়দন তারা রদয়দে

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

মু. মাহফুজ্যর রহমান
উপদজলা মৎস্য
কমযকতযা
০১৭১৭৬৫৪৯৪৫
mahfujmura
dgen@gmail.
com

কার্ যক্র
যমর
অগ্রগণত

২০২০২০২১ এ
প্রাপ্ত
আইণি
য়া

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর

৯,৮০,০০০/=

পাইল
টং
করা
হনয়
যে
ণকনা
?

না

সারা
যদনে
িাস্ত
িায়ন
যর্াগ্য
ণকনা
?

হযাঁ

প্রতযাণেত ফলাফল

যফাকাল
পনয়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

আইণিয়া
বাস্তবায়ন হদল
ণনম্নণলণখত সুফল
পাওয়া র্াদব। ১.
নেশ নথদক
অণতোণরিয ও
োণরদিযর হার
কমদব।২. োেন
প্রথা ণবলুণপ্তর
মাধ্যদম নজদলদের
জীবন মান উন্নত
হদব।৩. নজদলদের
সন্তানদের ণশোর
হার বাড়দব। ৪.
ণবকে কমযসাংস্থান
সৃণষ্ট হদল মৎদস্যর
আইন বাস্তবায়ন
সহজ হদব। ৫.
নেদশর মৎস্য
সম্পে বৃণদ্ধ পাদব।
৬. সদব যাপণর
নেদশর প্রবৃণদ্ধ
বাড়দব ও ণিশন
২০৪১
বাস্তবায়দনদ
সহায়ক হদব।

মু.
মাহফুজ্যর
রহমান
উপদজলা
মৎস্য
কমযকতযা
০১৭১৭৬৫
৪৯৪৫
mahfu
jmura
dgen
@gma
il.com

ক্রণমক
নাং

দপ্তনরর
নাম

উদ্ভািননর
নাম

উদ্ভািননর সংণিপ্ত ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রগণত

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর

পাইল
টং
করা
হনয়
যে
ণকনা
?

সারা
যদনে
িাস্ত
িায়ন
যর্াগ্য
ণকনা
?

প্রতযাণেত ফলাফল

যফাকাল
পনয়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

It will
effective
for
increasing
hilsha
production
of our
country.

সুেীপ
িট্টাচার্ য
ণসণনয়র
উপদজলা
মৎস্য
কমযকতযা
০১৭২৯৬৯
৫২৫২
sudip.
bau20
@gma
il.com

ণপণেদয়। সরকার কৃণষখাদত
ণবণিন্নরকম প্রদণােনা, সুেণবহীন
ঋণ ও িতুণয ক ণেদলও নজদলরা এ
নেদত্র অবদহণলত। বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা
ও োণরিযমুক্ত নেশ গড়দত হদল,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নত নেদশর
নর্ ণিশন তা বাস্তবায়ন করদত
হদল নেদশর এ বৃহৎ জনদগাষ্ঠীদক
বাে নেয়া র্াদব না। তাই এ
ণনপীণড়ত জনদগাষ্ঠীর জীবন মান
উন্নয়দন োেদনর এ অণিশাপ
নথদক মুণক্ত , তাদেরদক ণবনা
সুদে বা স্বে সুদে ঋদণর ব্যবস্থা,
ণবণিন্ন কাণরগণর প্রণশেণ ও
ঋদণর মাধ্যদম ণবকে কমযসাংস্থান
সৃণষ্ট একান্ত প্রদয়াজন।

9.

চাঁেপুর
৩
সের,
২
চাঁেপুর ।

FTMS
(FISHI
NG
TRAW
LWR
MONIT
ORING
SYSTE
M)

By using GPS we
can locate and
monitor trawlers
that are used in
hilsha fishing
during banned
period (mother
hilsha and jatka
fishing) and make
these programme
more effective. It
will help for
increasing hilsha
production.

The main problem
that we are facing
during banned
periods is taking
control of fishing
trawlers that are
used in
fishing.Form some
particular point or
ghat of river these
trawlers are
operated.These
trawlers are owned
and operated by

সুেীপ িট্টাচার্ য
ণসণনয়র উপদজলা
মৎস্য কমযকতযা
০১৭২৯৬৯৫২৫২
sudip.bau20
@gmail.com

২০২০২০২১ এ
প্রাপ্ত
আইণি
য়া

৮০০০/= প্রণত
েলাদর পাইলটিাং এর
জন্য ১০ টি েলাদর
খরচ ৮০,০০০/=

না

হযাঁ

ক্রণমক
নাং

দপ্তনরর
নাম

উদ্ভািননর
নাম

উদ্ভািননর সংণিপ্ত ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রগণত

নমাোঃ আবুল কাদশম
উপদজলা মৎস্য
কমযকতযা
০১৭৩৭৪৭৮১৪১
nirobru1988
@gmail.com

২০২০২০২১ এ
প্রাপ্ত
আইণি
য়া

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর

পাইল
টং
করা
হনয়
যে
ণকনা
?

সারা
যদনে
িাস্ত
িায়ন
যর্াগ্য
ণকনা
?

প্রতযাণেত ফলাফল

যফাকাল
পনয়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

হযাঁ

গুনগত মানসম্পন্ন
এবাং সঠিক সমদয়
নপানা প্রাণপ্ত
ণনণিত করা
র্াদব।ণবদশষ কদর
মদনাদসক্স

নমাোঃ আবুল
কাদশম
উপদজলা
মৎস্য
কমযকতযা

some specific
arotdar/mohajon of
these ghats.So if
we can bring these
trawlers under
registration and
GPS monitoring
system we can
easily take control
over these
trawlers. By these
we can monitor the
movement of these
trawlers easily and
identify owner
promptly and take
quick response. So
for proper
monitoring and
prepone our
program by
smartly handling
banned period this
idea will work.

ণকদশার
10. গঞ্জ,
৩
নীলফামা
৩
রী

েলণিণত্তক
গুনগত
মানসম্পন্ন
নপানা
উৎপােন

১০ নথদক ১৫ জন চাষী ণমদল
একটি আেশয পুকুর ণনব যাচন করা
হদব। নসই পুকুদর উপযুক্ত সমদয়
নরনু বা ধানী নপানা মজ্যে করা
হদব। নপানা উৎপােন পর্ যন্ত সকল
খরদচর ণববরণ ণলণখত আকাদর

সঠিক সমদয় গুনগত মানসম্পন্ন
নপানা পাওয়া র্ায় না, নগদলও
পণরবহন খরচ ও অন্যান্য কারদন
চাণষরা আগ্রহী হয় না।ণবদশষ
কদর মননানসক্স যতলাণপয়া, ণশাং,
মাগুর, কই, পাবো ইতযাণে

২৫,০০০/=

না

ক্রণমক
নাং

দপ্তনরর
নাম

হাজীগঞ্জ,
11. ৩
চাঁেপুর
৪

উদ্ভািননর
নাম

মৎস্য চাষ
নসবা
সম্প্রসারদণ
ওয়ানিপ
সাণিযস

উদ্ভািননর সংণিপ্ত ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা

উপস্থাপন করার পদর নমাট টাকার
৪ িাদগর ২ িাগ সকল চাষী ণমদল
এবাং বাণক দুই িাগ নর্ চাষীর
পুকুর নপানা উৎপােদনর জন্য
ণনব যাচন করা হদব, ণতণন ণনব যাহ
করদবন। নপানা উৎপােদনর পদর
একটি পূব যণনধ যাণরত োদম এবাং
পণরমাদন বাণক চাণষরা ক্রয়
করদবন। ফদল গুনগত মানসম্পন্ন
এবাং সঠিক সমদয় নপানা প্রাণপ্ত
ণনণিত করা র্াদব।অণধেপ্তর
শুধুমাত্র নরনু বা ধানী নপানা ক্রদয়র
ব্যয় ণনব যাহ করদব র্া ৩০ নখদক
৪০ শতক পুকুদরর জন্য ২০ নথদক
২৫ হাজার টাকা হদত পাদর।

মাদের গুনগত মানসম্পন্ন নপানা
প্রাণপ্ত।

প্রাথণমক
ইউণনয়ন
পর্ যাদয়
মৎস্যচাষী প্রণতণনণধরা সাধারণ
মাে চাষীদের পুকুদরর পাণন পরীো
এবাং নরাগাক্রান্ত মাদের েণব
সামাণজক নর্াগাদর্াগ মাধ্যম
(ইদমা, ওয়াটস এপ, নফসবুক
নমদসঞ্জার ইতযাণে) ব্যবহার কদর
সাংণিষ্ট উপদজলা মৎস্য কমযকতযার
ণনকট নপৌোদব। পরবতীদত
উপদজলা
মৎস্য
কমযকতযা
তাৎেণনক
সমদয়র
মদধ্য
প্রদয়াজনীয় পরামশয প্রধান করদবন।
প্রদয়াজদন সাংণিষ্ট উপদজলা মৎস্য
কমযকতযা সরাসণর
ণিণিও

সাধারণ মাে চাষীদের ণনকট
"মৎস্য চাষ নসবা সম্প্রসারদণ
ওয়ানিপ সাণিযস" পদ্ধণতদত
প্রদয়াজনীয় এবাং ফলপ্রসু নসবা
নপৌোদনার মাধ্যদম
বতযমান
তবণেক নকাণিি-১৯ মহামারী
নমাকাদবলায় সামাণজক দূরত্ব
নমদন চলা এবাং একইসাদথ
মানুদষর পুণষ্ট ণনরাপত্তায় মাদের
উৎপােন বৃণদ্ধ সহজতর হদব।
অন্যণেদক
এই
উদ্ভাবনীয়
উদযাদগর ফদল মাে চাষীদের
সময়, অথ য ও সঠিক সমদয় সঠিক
পরামশয পাওয়া ণনণিত হদব।

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্র
যমর
অগ্রগণত

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর

পাইল
টং
করা
হনয়
যে
ণকনা
?

সারা
যদনে
িাস্ত
িায়ন
যর্াগ্য
ণকনা
?

প্রতযাণেত ফলাফল

নতলাণপয়া, ণশাং,
মাগুর, কই, পাবো
ইতযাণে মাদের
নপানা প্রাণপ্ত
ণনণিত করা
র্াদব। ফদল
মােচাদষ ব্যাপক
সাফল্য আসদব।

নমাোঃ শামসুল আলম
পাটওয়ারী
উপদজলা মৎস্য
কমযকতযা
০১৭২২০৩৪৭৯২
aselnstu@g
mail.com

২০২০২০২১ এ
প্রাপ্ত
আইণি
য়া

৫০,০০০/=

না

হযাঁ

তযমান তবণেক
নকাদকাণিি-১৯
মহামারী ণনয়ন্ত্রদণ
সামাণজক দূরত্ব
নমদন চলা, মাে
চাষীদের সময় ও
অথ য সাশ্রয় হদব
এবাং সঠিক সমদয়
সঠিক পরাপশয
পাওয়া র্াদব।

যফাকাল
পনয়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর
০১৭৩৭৪৭
৮১৪১
nirobr
u1988
@gma
il.com

নমাোঃ
শামসুল
আলম
পাটওয়ারী
উপদজলা
মৎস্য
কমযকতযা
০১৭২২০৩
৪৭৯২
aselns
tu@g
mail.c
om

ক্রণমক
নাং

দপ্তনরর
নাম

যিগমগঞ্জ
12. , ৩
যনায়াখা
৫
লী

উদ্ভািননর
নাম

IoT
ণিণিক
পাণনর
গুণাগুন
পণরমাপক
স্মাট য
ণিিাইস ।

উদ্ভািননর সংণিপ্ত ণিিরি

কনফাদরদন্সর মাধ্যদম চাষীদের
পরামশয প্রধান করদবন।
মাে ও ণচাংণড় চাদষর জন্য পাণনর
ণবণিন্ন প্যারাণমটার ণনণে যষ্ট মাত্রায়
রাখা আবশ্যক। ণনণবড় পদ্ধণতদত
মাে/ণচাংণড় চাদষর নেদত্র সকল
প্যারাণমটার সাব যেণণক পর্ যদবেণ
করা অতযন্ত জরুণর। ণকন্তু ণবযমান
ব্যবস্থায় র্া দুরূহ। এই ণিিাইসটির
মাধ্যদম নমাবাইল নফাদনর মাধ্যদম
সাব যেণণক িাটা পাওয়া র্াদব।
ফদল উদ্ভুত সমস্যা ণনরসদন
তাৎেণনক ব্যবস্থাগ্রহণ সহজ হদব।
ণিিাইদস সাংযুক্ত নসনসদরর
মাধ্যদম প্রাপ্ত িাটা নমাবাইল/
কণম্পউটাদর ইন্সটলকৃত নপ্রাগ্রাদমর
মাধ্যদম গ্রাহক/ চাণষদক জাণনদয়
নেদব। ণনধ যাণরত মাদনর উপর/
ণনদচ নকান মান পাওয়া নগদল
সদঙ্গ সদঙ্গ এলাময নবদজ উঠদব
এবাং প্রদয়াজনীয় ণনদে যশনা নেদব।
উোহরণ ণহদসদব বলা র্ায় র্ণে
পাণনদত অণক্সদজন নলদিল ৪
ণমোঃগ্রাম/ণলটাদরর ণনদচ ননদম র্ায়
তাহদল ণিিাইসটিদত সাংযুক্ত
এদরটর চালু করার ণনদে যশনা
আসদব। অণক্সদজদনর মাত্রা
বাড়াদত চাইদল
নমাবাইল/কণম্পউটাদর সুইদচর
মাধ্যদম এদরটর চালু করা র্াদব।

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা

সাব যেণণক তদারণক করা র্াদব।
মাদের নরাগ/ মড়ক ণনয়ন্ত্রণ সহজ
হদব। আধুণনক প্রযুণক্ত ণনিযর
মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা গদড় তুদল
নতুন প্রজেদক মৎস্য নসক্টদর
সাংযুক্তকরণ। মৎস্য চাষ
ব্যবস্থাপনার আধুণনকায়ন। পাণনর
গুনাগুন ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হ্রাস
করা।

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

নমাোঃ আলমগীর
নহাদসন
ণসণনয়র উপদজলা
মৎস্য অণফসার (ণনজ
নবতদন)
01729944496
alamgirazad
ee@gmail.co
m

কার্ যক্র
যমর
অগ্রগণত

২০২০২০২১ এ
প্রাপ্ত
আইণি
য়া

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর

৫০,০০০/=

পাইল
টং
করা
হনয়
যে
ণকনা
?

না

সারা
যদনে
িাস্ত
িায়ন
যর্াগ্য
ণকনা
?

হযাঁ

প্রতযাণেত ফলাফল

যফাকাল
পনয়ন্ট
কমযকতযার
নাম, যফান
নম্বর

তাৎেণণকিাদব
পাণনর ণবণিন্ন
প্যারাণমটার
সম্পদকয জানা
র্াদব।মাে/ণচাংণড়
চাষ ব্যবস্থাপনায়
ব্যয় হ্রাস হদব।
নতুন প্রজেদক
মাে/ণচাংণড় চাদষ
সম্পৃক্ত করা র্াদব।
শ্রম ঘনত্ব কণমদয়
আনা র্াদব।
নরাগ/মড়ক ণনয়ন্ত্রণ
সহজ হদল অণধক
মুনাফা অজযন করা
সম্ভব।

নমাোঃ
আলমগীর
নহাদসন
ণসণনয়র
উপদজলা
মৎস্য
অণফসার(
ণনজ
নবতদন)
0172994
4496
alamgi
razade
e@gm
ail.co
m

২। প্রাণণসম্পে অণধদপ্তনরর নতুন উদ্ভািন (আইণিয়া পর্ যানয়)
ক্রমিক
নং

দপ্তরেে নাম

উদ্ভাবরনে
নাম

উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত
ক্ষববেণ

উদ্ভাবন গ্রহরণে
য ৌক্ষিকতা

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা

কা যক্ররমে
অগ্রগক্ষত

১
১

২
উপজেলা
প্রামিসম্পদ দপ্তর,
সদর, নরমসংদী

৩
মিাবাইল
অ্যাপস এবং
ওজেবসাইট
তৈরী

৫
প্রামিসম্পজদর
মসবা েনগজির
মদারজগাড়াে
মপৌছাজনা।

৬
ডাাঃ মিঠুন সরকার
মেজটমরনামর সােজন,
উপজেলা প্রামিসম্পদ দপ্তর,
সদর নরমসংদী।

৭
পাইলটং সম্পন্ন

২

উপজেলা
প্রামিসম্পদ দপ্তর,
সদর,
মিৌলেীবাোয
উপজেলা
প্রামিসম্পদ দপ্তর,
মকশবপুর,
যজশার।

রাসােমনক
পরীক্ষার
িাধ্যজি গেজ
পরীক্ষা।
একট খািার
একট ঘাজসর
প্লট।(মকশবপু
র িজডল)

৪
মিাবাইল অ্যাপস
এবং ওজেবজসইট
তৈরীর িাধ্যজি
প্রামিসম্পজদর
মসবাদান
গােীর প্রশ্রাব
পরীক্ষার িাধ্যজি
গােীর গেজ পরীক্ষা

গােীর সঠিক
গেজ পরীক্ষা

পাইলটং সম্পন্ন

প্রামিসম্পজদর
উৎপাদন
বাড়াজনা

উপজেলা
প্রামিসম্পদ দপ্তর,
মশরপুর, বগুড়া,

“স্বপ্ন মছাোঁর
মিঁমড়”

উন্নৈ িাজনর ঘাস
চাজের িাধ্যজি
খািাজরর খািাজরর
গােীর খাজের
চামহদা পুরি।
বামিমেযক মেমিক
মদমশ মুরগীর
(অ্রগামনক) খািার,
মশরপুর, বগুড়া
িজডল।

ডাাঃ আেি সালাউমিন,
মেজটমরনামর সােজন,
উপজেলা প্রামিসম্পদ দপ্তর,
সদে, মিৌলেীবাোর।
ডাাঃ অ্লজকশ কুিার
সরকার। মেজটমরনামর
সােজন, উপজেলা
প্রামিসম্পদ দপ্তর,
মকশবপুর, যজশার।
ডা: যমা: োয়হান
ক্ষপএএ,রেরেক্ষেনাক্ষে সাজযন,
উপরজলা প্রাক্ষণসম্পদ দপ্তে,
যেেপুে,বগুড়া।

৩

৪

ক্ষনোপদ প্রাক্ষণজ
আক্ষমরেে
উৎপাদন বৃক্ষি

বাস্তবায়রনে জন্য
কত অর্ য ব্যয় হরত
পারে
৮
৩০০০০/(মিশ
হাযার টাকা িাি)

পাইলটং কো
হরয়রে ক্ষকনা?

প্রতযাক্ষেত
ফলাফল

৯
হযাঁ

সাো যদরে
বাস্তবায়নর া
গ্য ক্ষকনা?
১০
হযাঁ

প্রমৈ মকট ৫০/(পঞ্চাশ টাকা।)

হযাঁ

হযাঁ

পাইজলাটং
পয জাজে

৩০০,০০০/ (মৈন
লক্ষ টাকা িাি)

না

হযাঁ

গবামদপশু
পালনকারী সঠিক
কৃমিি প্রেনন
মসবা পাজব।
গবামদপ্রামির
খািাজরর েন্য
কাচা ঘাস
মনমিৈকরি।

পাইলটং সম্পন্ন

২০০০০০/(দুই
লক্ষ টাকা িাি)

হযাঁ

হযাঁ

১১
সারাজদজশর
েনগি
প্রামিসম্পজদর
মসবা পাজব।

মনরাপদ িাংশ
উৎপাদন ও
কিজসংস্থান বৃমি
পাজব

যফাকাল পরয়ন্ট
কমযকতযাে নাম,
যফান নম্বে
১২
ডাাঃ মিাাঃ রমিকুল
ইসলাি।
০১৭১২১৬৪৯৬১

ঐ
ঐ

ডাাঃ মিাাঃ রমিকুল
ইসলাি।
০১৭১২১৬৪৯৬১

৩। মৎস্য গনিিিা ইন্সটটউট-এর নতুন উদ্ভািন (আইণিয়া পর্ যানয়)
ক্রণমক নাং

দপ্তনরর নাম

উদ্ভািননর নাম

উদ্ভািননর সংণিপ্ত
ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির
যর্ৌণিকতা

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্রনমর
অগ্রগণত

১
০১।

২

৩
নরণপি ণফি ও
ওয়াটার নটি

৪
•সঠিক সমদয় নমুনা
সাংগ্রহ না করা
•সঠিক তথ্য প্রোন
করদত না পারা
•চাষী পর্ যাদয়
কাণিত নসবা না
পাওয়া
•Aqua Drug/
Chemicals এর
উপর অণধক আস্থা
•Biological
Solution Follow
না করা
•Proper Pond
Management
না করা
•চাষীদের পাণন
সাংক্রান্ত গুণগত
মানেন্ড না জানা

৫
•জনগদনর
নোরদগাড়ায়
নসবা
•টিণসণি হ্রাস
•উদযাক্তা
ততরী
•জনগদনর
নোরদগাড়ায়
নসবা
•টিণসণি হ্রাস
•উদযাক্তা
ততরী

৬
নমাোঃ আণশকুর
রহমান, উর্ধ্যতন
তবজ্ঞাণনক কমযকতযা ও
নমাোঃ নাণহদুজ্জামান
রণবউল, তবজ্ঞাণনক
কমযকতযা, স্বাদুপাণন
নকন্দ্র, ময়মনণসাংহ

৭
-

িাস্তিায়ননর
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হনত পানর
৮
৫.০০ লাখ

পাইলটং
করা হনয়নে
ণকনা?
৯
না

সারা যদনে
িাস্তিায়ননর্াগ্য
ণকনা?
১০
না

প্রতযাণেত
ফলাফল
১১
-

যফাকাল পনয়ন্ট
কমযকতযার নাম,
যফান নম্বর
১২
ি. নমাোঃ ইনামুল
হক, মূখ্য তবজ্ঞাণনক
কমযকতযা, সের
েপ্তর, ময়মনণসাংহ
০১৭১৫১৩২৩৬৯

উদ্ভািননর নাম

উদ্ভািননর সংণিপ্ত
ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির
যর্ৌণিকতা

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্রনমর
অগ্রগণত

০২।

মৎস্য নসবা
সহজীকরণ

•চাষী পর্ যাদয়
কাণিত নসবা না
পাওয়া
•টিণসণি হ্রাস
•সঠিক সমদয় নমুনা
সাংগ্রহ না করা
•সঠিক তথ্য প্রোন
করদত না পারা

•জনগদনর
নোরদগাড়ায়
নসবা
•টিণসণি হ্রাস
•উদযাক্তা
ততরী

নমাোঃ মণনরুজ্জামান,
তবজ্ঞাণনক কমযকতযা,
প্ল্াবনভূণম উপদকন্দ্র,
সান্তাহার, বগুড়া

০৩।

ই-ইণলশ

•জনগদনর
নোরদগাড়ায়
নসবা
•টিণসণি হ্রাস
•উদযাক্তা
ততরী

০৪।

ই-কাপয ণিণিাং

•চাষী পর্ যাদয়
কাণিত নসবা না
পাওয়া
•টিণসণি হ্রাস
•সঠিক সমদয় নমুনা
সাংগ্রহ না করা
•সঠিক তথ্য প্রোন
করদত না পারা
•চাষী পর্ যাদয়
কাণিত নসবা না
পাওয়া
•টিণসণি হ্রাস
•সঠিক সমদয় নমুনা
সাংগ্রহ না করা
•সঠিক তথ্য প্রোন
করদত না পারা

•জনগদনর
নোরদগাড়ায়
নসবা
•টিণসণি হ্রাস
•উদযাক্তা
ততরী

ক্রণমক নাং

দপ্তনরর নাম

পাইলটং
করা হনয়নে
ণকনা?
না

সারা যদনে
িাস্তিায়ননর্াগ্য
ণকনা?
হযাঁ

প্রতযাণেত
ফলাফল

-

িাস্তিায়ননর
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হনত পানর
৩.০০ লাখ

নমাোঃ আবুল বাশার
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞাননক
কর্বকতব া ও
প্রকল্প পনিচালক
বাাংলাদেশ মৎস্য
গদবষণা ইনণিটিউট,
নেী নকন্দ্র, চাঁেপুর

-

৩.০০ লাখ

না

না

-

ি. নমাোঃ ইনামুল
হক, মূখ্য তবজ্ঞাণনক
কমযকতযা, সের
েপ্তর, ময়মনণসাংহ
০১৭১৫১৩২৩৬৯

ি. নমাোঃ শাহা আলী,
প্রধান তবজ্ঞাণনক
কমযকতযা, স্বাদুপাণন
নকন্দ্র, ময়মনণসাংহ

-

৩.০০ লাখ

হযাঁ

হযাঁ

-

ি. নমাোঃ ইনামুল
হক, মূখ্য তবজ্ঞাণনক
কমযকতযা, সের
েপ্তর, ময়মনণসাংহ
০১৭১৫১৩২৩৬৯

-

যফাকাল পনয়ন্ট
কমযকতযার নাম,
যফান নম্বর
ি. নমাোঃ ইনামুল
হক, মূখ্য তবজ্ঞাণনক
কমযকতযা, সের
েপ্তর, ময়মনণসাংহ
০১৭১৫১৩২৩৬৯

ক্রণমক নাং

০৫।

দপ্তনরর নাম

উদ্ভািননর নাম

উদ্ভািননর সংণিপ্ত
ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির
যর্ৌণিকতা

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্রনমর
অগ্রগণত

ণচাংণড়র নরাগ
বাতায়ন

•চাষী পর্ যাদয়
কাণিত নসবা না
পাওয়া
•টিণসণি হ্রাস
•সঠিক সমদয় নমুনা
সাংগ্রহ না করা
•সঠিক তথ্য প্রোন
করদত না পারা

•জনগদনর
নোরদগাড়ায়
নসবা
•টিণসণি হ্রাস
•উদযাক্তা
ততরী

জনাব এইচ এম
রাণকবুল ইসলাম,
উর্ধ্যতন তবজ্ঞাণনক
কমযকতযা, ণচাংণড়
গদবষণা নকন্দ্র,
বাদগরহাট

-

িাস্তিায়ননর
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হনত পানর
৩.০০ লাখ

পাইলটং
করা হনয়নে
ণকনা?
না

সারা যদনে
িাস্তিায়ননর্াগ্য
ণকনা?
হযাঁ

প্রতযাণেত
ফলাফল
-

যফাকাল পনয়ন্ট
কমযকতযার নাম,
যফান নম্বর
ি. নমাোঃ ইনামুল
হক, মূখ্য তবজ্ঞাণনক
কমযকতযা, সের
েপ্তর, ময়মনণসাংহ
০১৭১৫১৩২৩৬৯

৪। প্রাণিসম্পদ গনিিিা ইন্সটটউট-এর নতুন উদ্ভািন (আইণিয়া পর্ যানয়)
ক্রক্ষমক
নং

দপ্তরেে নাম

উদ্ভাবরনে নাম

উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ

উদ্ভাবন গ্রহরণে
য ৌক্ষিকতা

উদ্ভাবরকে নাম ও
ঠিকানা

কা যক্র
যমে অগ্রগক্ষত

বাস্তবায়রনে
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হরত
পারে?

পাইল
টং
কো
হরয়রে
ক্ষকনা?

সাো
যদরে
বাস্তবায়ন
য াগ্য
ক্ষকনা?

প্রতযা
ক্ষেত
ফলাফ
ল

১
(১)

২
ক্ষবএলআেআ
ই

৩
যপাক্ষি খামারে
গরবেণা কা যক্ররম
ক্ষডক্ষজোল যেকক্ষডংয
ক্ষসরেম

৪
প্রক্ষতক্ষদরনে গরবেণা হরত প্রাপ্ত
তথ্য-উপাত্ত সফেওয়াে ও
যমাবাইল এপস্ এে মাধ্যরম
গরবেণা
যসড
হরতই
সয়ংক্ষক্রয়োরব এক্ষি কো হরব
এবং উি
তথ্য-উপাত্ত
গরবেরকে
কক্ষম্পউোরে
তাৎিক্ষণক পাওয়া ারব। ফরল
দদনক্ষিন
গরবেণা
উপাত্ত
মুল্যায়ন, ক্ষবরেেণ ও ক্ষসিান্ত গ্রহণ
ত্বক্ষেত হরব। যপাক্ষি খামাে
পক্ষেদেযন কম কেরত হরব া
বারয়াক্ষসক্ষকউক্ষেট েিা কেরত
সহায়ক হরব। গরবেণা প্রাপ্ত তথ্য
উপাত্ত কক্ষম্পউারে সংেক্ষিত
হরব
া ধাোবাক্ষহক ও
দীর্ যরময়াদী গরবেণাে ডাো
হাক্ষেরয় াওয়া যর্রক েিা
কেরব।

৫
দ্রুততম সমরয়ে মরধ্য
ও স্থায়ীোরব গরবেণা
কা যক্ররমে যেকডসয মূহ
সংেিণ কো সম্ভব
হরব।

৬
ড. যমাোঃ োক্ষকবুল
হাসান
ঊর্ধ্যতন দবজ্ঞাক্ষনক
কমযকতযা,
ক্ষবএলআেআই,
সাোে, ঢাকা।
যমাবাোঃ ০১৭১২৫১১১৮৩

৭
-

৮
৯,৭০,০০০/(নয় লি
সত্তে হাজাে
োকা মাত্র)

৯
না

১০
না

১১
-

১২
ড. নাসক্ষেন সুলতানা
প্রধান দবজ্ঞাক্ষনক
কমযকতযা ও
ইরনারেেন
অক্ষফসাে,
ক্ষবএলআেআই,
সাোে, ঢাকা।
যফান:
০১৯১৪০৩৩৩৪৪

(২)

ক্ষবএলআেআ
ই

প্রাক্ষণে
যেক্ষলরমক্ষডক্ষসন যসবা

ক্ষবক্ষেন্ন প্রাকৃক্ষতক দুর যাগ ক্ষকংবা
জরুেী অবস্থায় য মন, যকাক্ষেড১৯ অবস্থায় সাক্ষব যক প্রাণী যসবা
তর্া অন্যান্য যসবাও
মাোত্বকোরব ক্ষবক্ষিত হয়, এরহন
পক্ষেক্ষস্থক্ষতরত খামােীো তারদে

জরুেী অবস্থায়
প্রাক্ষণরসবা সহরজ
খামােীে যদােরগাড়ায়
যপৌৌঁোরনা।

ড. যমাোঃ োক্ষহন
আলম
পদবী: এসএসও
প্রাক্ষণস্বাস্থয গরবেণা
ক্ষবোগ,

-

৪,৫০,০০০/(চাে লি
পঞ্চাে হাজাে
োকা মাত্র)

না

হযাঁ

য
যকারনা
অবস্থা
ন
যর্রক
খামােী

ঐ

যফাকাল পরয়ন্ট
কমযকতযাে নাম ,
যফান নম্বে

ক্রক্ষমক
নং

দপ্তরেে নাম

উদ্ভাবরনে নাম

উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ

উদ্ভাবন গ্রহরণে
য ৌক্ষিকতা

প্রাণী ও যপাক্ষিে স্বাস্থযগত
ব্যবস্থাপনা সঠিকোরব সম্পন্ন
কেরত পারেনা। এমতাবস্থায়
ক্ষুোরোগ, ক্ষপক্ষপআে যোগ,
লাক্ষম্প ক্ষিন ক্ষডক্ষজজ, োক্ষনরিত
যোগ হয়। এরত অরনক প্রাণী
মাো ায়। একইসারর্ দুধ, ক্ষডম
ও মাংরসে উৎপাদন করম ায়।
জরুেী অবস্থাে কােরণ খামাক্ষেো
স্বাস্থযগত ক্ষচক্ষকৎসা ও পুক্ষিগত
পোমেয ও যসবা যর্রক বক্ষঞ্চত
হয়। এই সমস্য যর্রক
উরত্তােরণে জন্য খামাক্ষেো ারত
অক্ষত সহরজ যমাবাইল যফান,
Whats app, Viber,
Video call,
Messaging ইতযাক্ষদ
সামাক্ষজক য াগার াগ মাধ্যম
ব্যবহাে করে ক্ষবরেেজ্ঞ টম
(ক্ষচক্ষকৎসক/গরবেক/পুক্ষিক্ষবদ)
এে সারর্ তাৎিক্ষণক য াগার াগ
করে তারদে সমস্যা সমাধান
কেরত পারে এ মরমযই প্রাক্ষণে
যেক্ষলরমক্ষডক্ষসন যসবা নামক
আইক্ষডয়াট উদ্ভাবন কো হরয়রে।
(৩)

ক্ষবএলআেআ
ই

প্রযুক্ষি যসবা প্রদারন
ক্ষবএলআেআই
প্রযুক্ষি পল্লী গঠন

ক্ষবএলআেআই উদ্ভাক্ষবত
প্রযুক্ষিসমূহ খামাক্ষেরদে মারে
পক্ষেক্ষচতকেণ এবং ব্যবহাে
উপর াগী কোে স্বারর্ য
খামাক্ষেরদেরক হারত-কলরম
প্রক্ষেিরণে মাধ্যরম উদ্ভাক্ষবত

উদ্ভাবরকে নাম ও
ঠিকানা

কা যক্র
যমে অগ্রগক্ষত

বাস্তবায়রনে
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হরত
পারে?

পাইল
টং
কো
হরয়রে
ক্ষকনা?

সাো
যদরে
বাস্তবায়ন
য াগ্য
ক্ষকনা?

ক্ষবএলআেআই,
সাোে, ঢাকা।
যমাবাইল:
০১৩১২১৪৪২২৪

ক্ষবএলআেআই কর্তযক
উদ্ভাক্ষবত প্রযুক্ষিসমূহ
ক্ষডএলএসরক
হস্তান্তরেে পে মাঠ
প যারয় কাক্ষিতোরব
ব্যবহাে হরেনা। এ

ড. যেক্ষজয়া খাতুন
ঊর্ধ্যতন দবজ্ঞাক্ষনক
কমযকতযা,
ক্ষসরেম ক্ষেসাচ য
ক্ষডক্ষেেন

প্রতযা
ক্ষেত
ফলাফ
ল

যফাকাল পরয়ন্ট
কমযকতযাে নাম ,
যফান নম্বে

প্রাণী
স্বাস্থয
যসবা
গ্রহণ
কেরত
পােরব
।

-

১০,৫০,০০০/দে লি
পঞ্চাে হাজাে
োকা মাত্র।

-

হযাঁ

ঐ

ক্রক্ষমক
নং

(৪)

দপ্তরেে নাম

ক্ষবএলআেআ
ই

উদ্ভাবরনে নাম

প্রক্ষেিণ জানালা
(ক্ষডক্ষজোল প্রক্ষেিণ
যসবা)

উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ

উদ্ভাবন গ্রহরণে
য ৌক্ষিকতা

উদ্ভাবরকে নাম ও
ঠিকানা

প্রযুক্ষিসমূহ মাঠ প যারয় েক্ষড়রয়
যদয়াে জন্য প্রযুক্ষি পল্লী গঠন
কো, এ লরিয স্থানীয়
প্রাক্ষণসম্পদ দপ্তরেে সারর্
সমরোতা করে এবং স্থানীয়
জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ তর্া যচয়ােম্যান/
যমম্বেগণরক এ কমযকারে
অন্তভূি করে টম গঠন পূব যক
প্রযুক্ষি পল্লী গঠন কো হরব।
প্রযুক্ষি পল্লীরত ক্ষবএলআেআই
উদ্ভাক্ষবত প্রযুক্ষিসমূরহে ব্যবহাে
হারত কলরম যেখারনা এবং
প্রদেযরনে জন্য একট ক্ষমক্ষন
জাদুর্ে প্রক্ষতষ্ঠা কো হরব, এে
মাধ্যরম ক্ষবএলআেআই উদ্ভাক্ষবত
প্রযুক্ষিসমূহ খামাক্ষেরদে
দােরগাড়ায় যপৌৌঁোরনা সম্ভব হরব।

সমস্যা যর্রক
উরত্তােরণে জন্য মাঠ
প যারয় খামাক্ষেরদেরক
ক্ষবএলআেআই এে
প্রযুক্ষিসমূরহে সারর্
পক্ষেক্ষচতকেণ ও
প্রযুক্ষিসমূরহে সঠিক
ব্যবহাে
ক্ষনক্ষিতকেরণে লরিয
ক্ষডএলএস এে সারর্
সমন্বয় করে স্থানীয়
প্রক্ষতক্ষনক্ষধরদে
সহায়তায় প্রযুক্ষি
প্রযুক্ষি পল্লী গঠনপূব যক
খামাক্ষেরদেরক
ক্ষবএলআেআই প্রযুক্ষি
ব্যবহারে উদ্বুি কো।

ক্ষবএলআেআই,
সাোে, ঢাকা।

প্রাক্ষন্তক খামাক্ষেরদে
প্রক্ষেিণ গ্রহরণ
যোগাক্ষন্ত কমারত
সাহায্য কেরব এই
সফেওয়যাে

কামরুন নাহাে
মক্ষনো
ঊধ যতন প্রক্ষেিণ
কমযকতযা
ক্ষবএলআেআই,
সাোে, ঢাকা।
যমাবাোঃ
০১৭১৮২৩৭১৪৩

একট সফেওয়যাে দতেী কো
হরব াে মাধ্যরম খামাক্ষেরদে
প্রক্ষেিণ ক্ষবেরয় অবক্ষহত কো
হরব। প্রক্ষেিণ কযারলোেসহ
প্রক্ষেিণ সংক্রান্ত াবতীয় তথ্য
সফেওয়যারে যদয়া র্াকরব, া
ক্ষবএলআেআই এে
ওরয়বসাইরেে সারর্ সংযুি
র্াকরব। সফেওয়যাে
ক্ষবএলআেআই ওরয়বসাইরে
যহাে কো হরল খামাক্ষেগণ
ক্ষবএলআেআই এ না এরস
অনলাইরনে মাধ্যরম প্রক্ষেিণ

কা যক্র
যমে অগ্রগক্ষত

বাস্তবায়রনে
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হরত
পারে?

পাইল
টং
কো
হরয়রে
ক্ষকনা?

সাো
যদরে
বাস্তবায়ন
য াগ্য
ক্ষকনা?

প্রতযা
ক্ষেত
ফলাফ
ল

-

৫,৫০,০০০/(পাঁচ লি
পঞ্চাে হাজাে
োকা মাত্র)

না

প্রর াজয
নয়

খামােী
গণ
সহরজ
ই
প্রক্ষেি
ণ
সংক্রা
ন্ত তথ্য
জানরত
পােরব
।

যফাকাল পরয়ন্ট
কমযকতযাে নাম ,
যফান নম্বে

ঐ

ক্রক্ষমক
নং

দপ্তরেে নাম

উদ্ভাবরনে নাম

উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ

উদ্ভাবন গ্রহরণে
য ৌক্ষিকতা

উদ্ভাবরকে নাম ও
ঠিকানা

কা যক্র
যমে অগ্রগক্ষত

বাস্তবায়রনে
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হরত
পারে?

পাইল
টং
কো
হরয়রে
ক্ষকনা?

সাো
যদরে
বাস্তবায়ন
য াগ্য
ক্ষকনা?

প্রতযা
ক্ষেত
ফলাফ
ল

যফাকাল পরয়ন্ট
কমযকতযাে নাম ,
যফান নম্বে

ক্ষবেয়ক াবতীয় তথ্য জানরত
পােরবন।

(৫)

(৬)

ক্ষবএলআেআ
ই

ক্ষবএলআেআ
ই

যপাক্ষি প্রযুক্ষি যসবা
প্রদারন ওয়ানেপ
সাক্ষেসয

গ্রীনওরয় অযাপস্

ক্ষবএলআেআই উদ্ভাক্ষবত যপাক্ষি
প্রযুক্ষি ক্ষবেরয় সঠিক পোমেয ও
অন্যান্য যসবা না পাওয়ায়
খামাক্ষে/উরযািাগণ ক্ষবক্ষেন্নোরব
িক্ষতে সম্মুখীন হরেন। যসবা
গ্রহীতা ওয়ান েপ সাক্ষেসয ‘
এ সোসক্ষে এরস বা ’যসন্টাে
দূেবতী স্থান যর্রক যমাবাইরল
বা অনলাইরনে মাধ্ রম
ক্ষেক্ষডও অক্ষডও করল সোসক্ষে/
সংক্ষেি ক্ষবরেেরজ্ঞে সারর্ যুি
হরয় যসবা গ্রহণ কেরবন।

•

নতুন নতুন উদ্ভাক্ষবত
প্রযুক্ষি
সম্পরকয
জ্ঞানলাে ও এে
ব্যবহাে

•

যহাল যসল যসন্টারেে
সারর্ য াগার ারগে
মাধ্যরম ক্ষনত্তক্ষদরনে
বাজােমূল্য সম্পরকয
ধােনা ও ক্ষবক্ষক্র

ক্ষবএলআেআই
উদ্ভাক্ষবত যপাক্ষি
সংক্রান্ত ক্ষবক্ষেন্ন প্রযুু্ক্ষি
ও প্যারকজ সম্পরকয
খামাক্ষেউরযািাগণ/
স্বল্প অর্ য ও সব যক্ষনম্ন
সময় ব্যয় এবংসরবার্চ্য
একবাে বা স্বেেীরে
পক্ষেদেযন না করেও
প্ররয়াজনীয় কাক্ষিত
যসবা লাে কেরবন
এবং তা প্ররয়ারগে
মাধ্যরম আর্-য
সামাক্ষজক অবস্থাে
উন্নয়ন র্েরব বরল
আো কো ায়।
নতুন প্রযুক্ষি ব্যবহাে
করে ও র্রে বরস অল্প
সময় উৎপাক্ষদত দ্রব্য
ক্ষবক্ষক্রে
মাধ্যরম
খামাক্ষেে
উৎপাদন
বাড়ারনা ও আয়
বাড়ারনা

যমাোঃ আতাউল গক্ষন
োব্বানী
দবজ্ঞাক্ষনক কমযকতযা,
যপাক্ষি উৎপাদন
গরবেণা ক্ষবোগ,
বাংলারদে
প্রাক্ষণসম্পদ গরবেণা
ইনক্ষেটউে
(ক্ষবএলআেআই)
০১৭২২৩৬০৫৬৪rabbani.blri
@gmail.co
m

ডাোঃ যসাক্ষনয়া আিাে
দবজ্ঞাক্ষনক কমযকতযা,
ক্ষবএলআেআই,
সাোে, ঢাকা-১৩৪১

প্রর াজয নয়
(পাইল
টং শুরু
হয়ক্ষন)

-

প্রর াজয নয়

প্রর াজয নয়

না

না

হযা

হযাঁ

ঐ

ক্রক্ষমক
নং

দপ্তরেে নাম

উদ্ভাবরনে নাম

উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ

•

(৭)

ক্ষবএলআেআ
ই

খামাে পক্ষেকল্পনায়
ক্ষবএলআেআই
যহল্পলাইন

(৮)

ক্ষবএলআেআ
ই

ক্ষডক্ষজজ এে
েযাকক্ষসন
কযারলোে

উদ্ভাবন গ্রহরণে
য ৌক্ষিকতা

উদ্ভাবরকে নাম ও
ঠিকানা

কা যক্র
যমে অগ্রগক্ষত

বাস্তবায়রনে
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হরত
পারে?

পাইল
টং
কো
হরয়রে
ক্ষকনা?

সাো
যদরে
বাস্তবায়ন
য াগ্য
ক্ষকনা?

প্রতযা
ক্ষেত
ফলাফ
ল

যফাকাল পরয়ন্ট
কমযকতযাে নাম ,
যফান নম্বে

প্রশ্ন ক্ষজজ্ঞাসা ও
খামাক্ষেো ক্ষনরজরদে
মরধ্য ও অক্ষেজ্ঞ
যবক্ষিরদে
সারর্
আরলাচনা

উপরজলা প্রাক্ষণসম্পদ অক্ষফরস
ক্ষডসরে, বুকরলে, ক্ষলফরলে,
ম্যনুরয়ল ইতযাক্ষদে মাধ্যরম
খামাে স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা
সংক্রান্ত সকল তথ্য সক্ষন্নরবক্ষেত
কো হরব। যসই সারর্
ক্ষবএলআেআই সদে দপ্তরে
য াগার ারগে জন্য দপ্তরেে
ওরয়বসাইে এে ক্ষববেণ র্াকরব।
উরযািা/খামােী
প্ররয়াজন
অনু ায়ী তারদে যদােরগাড়ায়
খামাে স্থাপরনে প্ররয়াজনীয় যসবা
গ্রহন কেরত পােরব।

ঐ
যদরেে ক্ষবক্ষেন্ন প্রারন্তে
উরযািা/খামােী
প্ররয়াজন
অনু ায়ী
তারদে যদােরগাড়ায়
খামাে
স্থাপরনে
প্ররয়াজনীয় যসবা গ্রহন
কেরত পােরব। এরত
করে সময় ও অর্ য
দুরোই বাচঁরব।

গবাক্ষদ পশু যোগ ও তাে
ব্যবস্থাপনা এবং যোগ প্রক্ষতরোধ
সম্পক্ষকযত তথ্য সক্ষন্নরবে করে
একট যমাবাইল এযাপ দতক্ষে কো
হরব। খাক্ষমাক্ষেগণ ক্ষবনামূরল্য
এযাপট অনলাইন যোে হরত
ডাউনরলাড কেরত পােরবন।
এযাপট ব্যবহাে করে প্রাক্ষন্তক
প যারয়ে খামাক্ষেগণ গবাক্ষদ পশুে
যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্ষতরোধ
সম্পক্ষকযত তথ্যাক্ষদ ব্যবহাে করে

ক্ষবক্ষেন্ন সীমাবিতাে
জন্য প্রাক্ষন্তক প যারয়ে
খামােীগণ অরনক
যিরত্রই সময়মত
যেরেক্ষেনাক্ষে যসবা পান
না। দূগময এলাকায়
ক্ষগরয় একজন
যেরেক্ষেনাক্ষেয়ারনে
পরিয যসবা
যপৌৌঁোরনাও কঠিন।
যমাবাইল এযাপ এসব

নূরে হােক্ষন ক্ষদো
দবজ্ঞাক্ষনক কমযকতযা
বাংলারদে
প্রাক্ষণসম্পদ গরবেণা
ইনক্ষেটউে, সাোে,
ঢাকা-১৩৪১

ডাোঃ জাক্ষকে হাসান
দবজ্ঞাক্ষনক কমযকতযা,
প্রাক্ষণস্বাস্থয গরবেণা
ক্ষবোগ,
বাংলারদে
প্রাক্ষণসম্পদ গরবেণা
ইনক্ষেটউে
(ক্ষবএলআেআই)
০১৬১৪৭৭৭৬০৬
ztitas@gma
il.com

প্রর াজয নয়

প্রর াজয নয়

প্রর াজয নয়

৮=/০০০,৬০,
আে লি)
োে হাজাে
(োকা

প্রর া
জয নয়

না

হযাঁ

হযা

১. এো
খামাক্ষে
যদে
গবাক্ষদ
পশুে
যোগ
ব্যবস্থা
পনা
এবং
প্রক্ষত
যোধ

ঐ

ক্রক্ষমক
নং

দপ্তরেে নাম

উদ্ভাবরনে নাম

উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ

উদ্ভাবন গ্রহরণে
য ৌক্ষিকতা

দ্রুত ও কা যকেী পদরিপ ক্ষনরত
পােরবন।

সীমাবিতা
অরনকাংরেই দূে
কেরত সিম। এযাপট
ব্যবহাে করে প্রাক্ষন্তক
প যারয়ে খামাক্ষেগণ
গবাক্ষদ পশুে যোগ
ব্যবস্থাপনা এবং
প্রক্ষতরোধ সম্পরকয
ক্ষদক ক্ষনরদ যেনা পারবন
এবং অক্ষজযত জ্ঞান
ব্যবহাে করে
গবাক্ষদপশুে উন্নয়ন
র্োরত পােরবন বরল
আো কো ায়।

উদ্ভাবরকে নাম ও
ঠিকানা

কা যক্র
যমে অগ্রগক্ষত

বাস্তবায়রনে
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হরত
পারে?

পাইল
টং
কো
হরয়রে
ক্ষকনা?

সাো
যদরে
বাস্তবায়ন
য াগ্য
ক্ষকনা?

প্রতযা
ক্ষেত
ফলাফ
ল
সম্প
ক্ষকযত
জ্ঞান
বৃক্ষি
কেরব
২.
যসবা
গ্রহরণে
সময়
ও অর্ য
সাশ্রয়
কেরব

যফাকাল পরয়ন্ট
কমযকতযাে নাম ,
যফান নম্বে

৫। িাংলানদে মৎস্য উন্নয়ন কনপযানরেন-এর নতুন উদ্ভািন (আইণিয়া পর্ যানয়)
ক্রঃ
নং

দপ্তনরর নাম

উদ্ভািননর
নাম

উদ্ভািননর সংণিপ্ত
ণিিরি

১
০১

২
বাাংলাদেশ
মৎস্য
উন্নয়ন
কদপযাদরশন

৩
রাজস্ব
আোদয় ইনপদমন্ট
ণসদিম

৪
কদপযাদরশদনর ণবপণন
ণবিাদগর আওতাধীন
মৎস্য ণবতাদন ণবণক্রত
মাদের অথ য ম্যানুয়াল
রণশদের পণরবদতয
ইদলকেণনক নপদমন্ট
ণসদিম Point of
Sales (POS) এর
মাধ্যদম আোয়।

০২

বাাংলাদেশ
মৎস্য
উন্নয়ন
কদপযাদরশন

ণপণিএস
সফটওয়যার

প্রনতযক
কমযকতযা/কমযচারীর তথ্য
সংরিি

০৩

বাাংলাদেশ
মৎস্য
উন্নয়ন
কদপযাদরশন

অনলাইনন
মাে ণিণক্র
সংক্রান্ত
এযাপস

বতযমারন কমযব্যস্ত
জনরগাক্ষষ্ঠ বাজারে ক্ষগরয়
মাে ক্রয় কেরত য
পক্ষেমাণ সময়, অর্ য ও
শ্রম ব্যয় করেন তা যর্রক
পক্ষেত্রাণ প্রদারনে লরিয
অর্ যাৎ র্রে বরস এযাপস
এে মাধ্যরম
ফেমাক্ষলনমুি তাজা মাে
ক্ররয়ে যসবা পাওয়াে
জন্য এ উদ্ভাবনী
উরযাগট গ্রহণ কো হয়।

উদ্ভািন গ্রহনির যর্ৌণিকতা
৫
মাে ণবণক্রর টাকা আোয়
ম্যানুয়াণল গ্রহদণর নেদত্র
রণশে নলখা পরবতীদত
নরণজিাদর ণলণপবদ্ধ করা,
প্রণতদবেন ততণর করা ও
ণহসাব ণনকাশ সময় সাদপে।
মাে ণবণক্রর টাকা আোদয় ইনপদমদন্ট ণসদিদমর মাধ্যদম
ইদলকেণনক প্রণক্রয়ায় দ্রুততম
সমদয় প্রণতদবেনসহ মাে
ণবণক্রর টাকা আোয় ণনণিত
করা সম্ভব।
১। সনাতন পদ্ধণতর পণরিনতয
ণিণজটাল পদ্ধণতর মাধ্যনম
প্রনতযক কমযকতযা/কমযচারীর
তথ্য সংরিি করা র্ানি।
২। স্বল্প সমনয় তথ্য প্রাণপ্ত
সহজ হনি।
১। ক্ষডক্ষজোল পিক্ষতরত যসবা
প্রদান।
২। র্রে বরস মৎস্য প্রাক্ষপ্তে
সুক্ষবধা।
৩। এযাপস এে মাধ্যরম যসবা
ব্যবস্থাপনাে ফরল যমাবাইল
যফারনে মাধ্যরম অডায ে কো
সম্ভব।

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্রনমর
অগ্রগণত

৬
নমাোঃ রাণজবুল আলম
ণহসাব ণনয়ন্ত্রক
বামউক, ঢাকা।

৭
প্রাথণমক
পর্ যাদয়

জনাি ফাখরুল
ইসলাম
উপসণচি
িামউক, ঢাকা।

প্রার্ণমক
পর্ যানয়

প্রনকৌঃ যমাঃ ইসানুল
হক
(ণনি যাহী প্রনকৌেলী),
ব্যবস্থাপক
ণবপণন ণবিাগ
বামউক, ঢাকা।
যমািাঃ
০১৭১১-৩৯৮২৫৮

প্রার্ণমক
পর্ যানয়

িাস্তিায়ননর
জন্য কত
অর্ য ব্যয়
হনত পানর
৮
আনুমাণনক
০২ (দুই)
লে টাকা
ব্যয় হদত
পাদর।

পাইলটং
করা হনয়নে
ণকনা?

সারা যদনে
িাস্তিায়ননর্াগ্য
ণকনা?

৯
না

১০
হযাঁ

১১
দ্রুত সমদয়
রাজস্ব আোয়
এবাং স্বেতা
ও
জবাবণেণহতা
বৃণদ্ধ পাদব।

১২
প্রনকৌঃ যমাঃ ইসানুল
হক
(ণনি যাহী প্রনকৌেলী),
ব্যবস্থাপক
ণবপণন ণবিাগ
বামউক, ঢাকা।
যমািাঃ
০১৭১১-৩৯৮২৫৮

আনুমাণনক
০৩ (ণতন)
লি টাকা
ব্যয় হনত
পানর।

না

হযাঁ

েনাব মুহাম্মদ হারুন
অ্র রমশদ
সমচব, বািউক, ঢাকা।
মিাবাাঃ
০১৭১৬-৬৮২৫১৮

আনুমাণনক
১,৫০,০০০/
-(এক লি
পঞ্চাে
হাজার)
টাকা ব্যয়
হনত পানর।

না

হযাঁ

িতযমান
সরকানরর
ণিণজটাল
কমযপণরকল্প
না িাস্তিায়ন
হনি।
দ্রুত সমনয়
গ্রাহকনদর
ণনকট মাে
যপৌনে
যদওয়ার ফনল
কনপযানরেনন
র আয় বৃণদ্ধ
পানি।

প্রতযাণেত
ফলাফল

যফাকাল পনয়ন্ট
কমযকতযার নাম, যফান
নম্বর

প্রনকৌঃ যমাঃ ইসানুল
হক
(ণনি যাহী প্রনকৌেলী),
ব্যবস্থাপক
ণবপণন ণবিাগ
বামউক, ঢাকা।
যমািাঃ
০১৭১১-৩৯৮২৫৮

৬। যমণরন ণফোণরজ একানিমী-এর নতুন উদ্ভািন (আইণিয়া পর্ যানয়)
ক্রোঃ

দপ্তনরর
নাম

উদ্ভািননর নাম

উদ্ভািননর সংণিপ্ত
ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির
যর্ৌণিকতা

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

কার্ যক্রনম
র
অগ্রগণত

িাস্তিায়ননর জন্য
কত অর্ য ব্যয় হনত
পানর

১
1

২
নমণরন
ণফশাণরজ
একাদিণম,
চট্টগ্রাম

৩
নমণরটাইম প্রণশেণ
মূল্যায়ন প্রক্রীয়া

৪
আধুণনকায়দনর সাদথ
সাদথ উন্নত
প্রণশেদনর
ফদলাআপ প্রণতণষ্ঠত
করা।

৫
নকন্দ্রীভূতিাদব
ণবণিন্ন ণবষদয়র
প্রণশেণ উন্নয়দনর
মাত্রা সহজিাদব
র্াচাই করা।

৬
নলোঃ কমান্ডার নমাোঃ
নজরুল ইসলাম,
উর্ধ্যতন ইন্সোক্টর
(ননণিদগশন) এবাং
নমাোঃ এমোে্ উল্লাহ,
জ্যোঃ ইন্সোক্টর
(নমণরন),
নমণরন ণফশাণরজ
একাদিণম, চট্টগ্রাম

৭
আইণিয়া
পর্ যাদয়

৮
প্রায় ২ লে

পাইলটং
করা
হনয়নে
ণকনা?
৯
না

সারা যদনে
িাস্তিায়ননর্াগ্য
ণকনা?

প্রতযাণেত ফলাফল

যফাকাল পনয়ন্ট
কমযকতযার নাম,
যফান নম্বর

১০
সকল নমণরটাইম
ণশো প্রণতষ্ঠাদন
বাস্তবায়ন করা
নর্দত পাদর।

১১
প্রণশেণাথীদের
ণশো গ্রহণ
সহজতর করা এবাং
প্রণশেকদের
প্রণশেদণর েেতা
বৃণদ্ধ করণ।

১২
নলোঃ কমান্ডার
নমাোঃ নজরুল
ইসলাম, উর্ধ্যতন
ইন্সোক্টর
(ননণিদগশন)

7। িাংলানদে যিনটণরনাণর কাউণন্সল-এর নতুন উদ্ভািন (আইণিয়া পর্ যানয়)
ক্রণমক
নং

দপ্তনরর নাম

উদ্ভািননর
নাম

১
১

২
িাংলানদে
যিনটণরনাণর
কাউণন্সল

৩
েেপে যেে
ডক্টে

উদ্ভািননর সংণিপ্ত
ণিিরি

উদ্ভািন গ্রহনির
যর্ৌণিকতা

৪
৫
* যসবা গ্রহীতাো
স্বল্প খরনচ ও
যমাবাইরলে মাধ্যরম সাচ য সমনয় যসিা প্রদান।
ক্ষদরয়
প্রাক্ষণক্ষচক্ষকৎসকরদে কল
কেরত ও তথ্য সম্পরকয
জানরত পােরবন।

উদ্ভািনকর নাম ও
ঠিকানা

৬
ডাোঃ যগাপাল চন্দ্র
ক্ষবশ্বাস
যডপুট যেক্ষজস্ট্রাে,
বাোঃরেোঃকাোঃ।

কার্ যক্রনমর
অগ্রগণত

৭
প্রার্ণমকিানি
কার্ যক্রনমর
ণিজাইন করা
হনয়নে।

িাস্তিায়ননর
জন্য কত অর্ য
ব্যয় হনত
পানর
৮
২ লিাণধক
টাকা।

পাইলটং
করা হনয়নে
ণকনা?

সারা যদনে
িাস্তিায়ননর্াগ্য
ণকনা?

প্রতযাণেত
ফলাফল

যফাকাল পনয়ন্ট
কমযকতযার নাম,
যফান নম্বর

৯
-

১০
হযাঁ

১১
সহনজ
সুফলনিাগীরা
কাউণন্সনলর
ণনিণিত প্রাণি
ণচণকৎসকনদর
যসিা ণননত
পারনিন।

১২
ডাোঃ যগাপাল চন্দ্র
ক্ষবশ্বাস
০১৭১৫-৪৫৪৬৭৭

8। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর-এর নতুন উদ্ভািন (আইণিয়া পর্ যানয়)
ক্রাঃ
নং

দপ্তজরর নাি

উদ্ভাবজনর নাি

উদ্ভাবজনর
সংমক্ষপ্ত মববরি

উদ্ভাবক গ্রহজির
মযৌমিকৈা

উদ্ভাবজকর
নাি ও
ঠিকানা

কায জক্রজির
অ্গ্রগমৈ

১.

িৎস্য
প্রামিসম্পদ
দপ্তর

ও
ৈথ্য

সািামেক
মযাগাজযাগ
িাধ্যি ব্যবহার
কজর
িৎস্য
ও প্রামিসম্পদ
ৈথ্য দপ্তজরর
প্রচার কায জক্রি
সহেীকরি।

িৎস্য
ও
প্রামিসম্পদ ৈথ্য
দপ্তজরর প্রচার
কায জক্রি
সহেীকরজির
েন্য
ৈথ্য
দপ্তজরর মিসবুক
মপাইে, ইজিইল
এবং ইউটউব
চযাজনল মখালা।

উজোগট বাস্তবামেৈ হজল
িৎস্য ও প্রামিসম্পদ
খাজৈ সহজে ও অ্ল্প
সিজে ৈথ্য পাজব, িজল
ৈাজদর TCV(Time,
Cost, Visit) কজি
যাজব। এজৈ কজর নতুন
উজোিা অ্নুপ্রামিৈ হজব।
িজল মবকার সিস্যা
সিাধান হজব মদশও
আমথ জকোজব সমৃি হজব।

িৎস্য ও
প্রামিসম্প
দ ৈথ্য
দপ্তজরর
কি©কৈজাবৃ
ন্দ।

২০২০২০২১
এ
প্রাপ্ত নতুন
আইমডো

২.

িৎস্য
প্রামিসম্পদ
দপ্তর

ও
ৈথ্য

অ্যাপজসর
িাধ্যজি িৎস্য
ও প্রামিসম্পদ
ৈথ্য দপ্তজরর
প্রচার কায জক্রি
সহেীকরি

িৎস্য
ও
প্রামিসম্পদ ৈথ্য
দপ্তজরর প্রচার
কায জক্রি
সহেীকরজির
েন্য
ৈথ্য
দপ্তজরর
ৈথ্যসমৃি
অ্যাপস তৈমর

উজোগট বাস্তবামেৈ হজল
িৎস্য ও প্রামিসম্পদ
খাজৈ সংমিষ্ট চােী ও
খািারীরা ময মকান
োেগা মথজক ময মকান
সিজে
িৎস্য
ও
প্রামিসম্পদ
মবেেক
সিস্যা সিাধান সহজে
অ্ল্প সিজে ৈথ্য পাজব,
িজল
ৈাজদর
TCV(Time, Cost,
Visit) কজি যাজব।

িৎস্য ও
প্রামিসম্প
দ ৈথ্য
দপ্তজরর
কি©কৈজাবৃ
ন্দ।

২০২০২০২১
এ
প্রাপ্ত নতুন
আইমডো

বাস্তবাে
মনর েন্য
কৈ অ্থ©
ব্যে হজৈ
পাজর
না

পাইল
টং
করা
হজেজছ
মকনা?
হযাঁ

সারা মদজশ
বাস্তবােন
মযাগ্য
মকনা?

প্রৈযামশৈ িলািল

মিাকাল িজেন্ট
কি©কৈজার নাি,
মিান নম্বর

হযাঁ

মযজহতু বাংলাজদজশ বৈজিাজন ৈথ্য
প্রযুমির ব্যবহার উিজরাির বৃমি পাজে ,
মসজহতু উজোগট বাস্তবামেৈ হজল িৎস্য
ও প্রামিসম্পদ খাজৈ সংমিষ্ট চােী ও
খািামররা িৎস্য ও প্রামিসম্পদ এর
প্রযুমি মসবাসহ প্রজোেনীে সকল ৈথ্য
সহজে পাজব। এজৈ কজর সংমিষ্ট খাজৈ
নতুন নতুন উজোিা সৃমষ্টসহ এ খাজৈ
উৎপাদন আরও বৃমি পাজব।

েনাব
সাজ্জাদ
মহাজসন
মিান: ৯৫৮২১৬১
মিাবাইল:
০১৭১৫১৯৪৯৯৮

না

হযাঁ

হযাঁ

বাংলাজদজশ বৈজিাজন ৈথ্য প্রযুমির
ব্যবহার বৃমির পাশাপামশ চােী ও
খািারীজদর িজধ্য এন্ড্রজেড মিাবাইল
মিাজনর ব্যবহারও বৃমি পাজে। িজল
িৎস্য ও প্রামিসম্পদ খাজৈ সংমিষ্ট চােী
ও খািারীরা প্রজোেনীে সকল ৈথ্য
সহজে পাজে মিাবাইজলর িাধ্যজি অ্যাপস
ব্যবহার কজর। এজৈ কজর সংমিষ্ট খাজৈ
নতুন উজোি সৃমষ্টর পাশাপামশ
উৎপাদনও অ্জনকগুি বৃমি পাজব।

