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পটভূচম
চেচজটাল বাংলাদ্দশ চবচনমৃাদ্ি একদ্সস টু ইনিরদ্মশন ভপ্রাগ্রাম (a2i) প্রধানমন্ত্রীর কার্ ৃালদ্য়র তত্ত্বাবধাদ্ন রূপকল্প
2021 পূরদ্ি উদ্েখদ্র্াগ্য সংখ্যক উদ্যাে গ্রহি কদ্রদ্ে। এসব উদ্যাদ্ের মদ্ে ভসবা সহচজকরি গুরুত্বপূি ৃ। ভসবা সহচজকরি
মূলনীচত হদ্লা নােচরকদ্দর সহদ্জ দ্রুত ভসবা ভপৌদ্ে ভদয়া।
সরকাদ্রর রুপকল্প বাস্তবায়দ্নর জন্য a2i ভপ্রাগ্রাম, মচন্ত্রপচরষদ চবোদ্ের সহায়তায় ই-েেৃদ্নি প্রচতষ্ঠা এবং ভসবা
উদ্ভাবদ্নর মােদ্ম সরকাচর কমৃকতৃাদ্দর সরকাচর িাকুচরর সক্ষমতা বৃচির উপর দৃচি চনবি কদ্রদ্ে। এ ভপ্রচক্ষদ্ত a2i ভপ্রাগ্রাম
একটি পরীক্ষামূলক লাচন ৃং প্রদ্সস চনধ ৃারি কদ্র, র্ার মােদ্ম মাঠ পর্ ৃাদ্য়র তরুি কমৃকতৃােি (র্াদ্দর সম্পদ্দর ওপর কর্তত্ব
ৃ
এবং চনয়ন্ত্রি কম চকন্তু জনেিদ্ক ভসবা প্রদান করার জন্য সরাসচর দায়ী) তাদ্দর চনজ দাচয়দ্ত্বর বাইদ্র চেদ্য় ভোট ভোট নতুন
পাইলট প্রকল্প গ্রহি কদ্র ভসবায় আত্নচনদ্য়াে করদ্ত পাদ্র। এসব প্রকদ্ল্পর মােদ্ম তারা কমৃদ্ক্ষদ্ত্র িযাদ্লঞ্জ গ্রহি কদ্র চনজ
চনজ ভসবা খাদ্ত নতুন ধারিা ভর্াে কদ্র ভসবার মান বৃচি করদ্ত পাদ্র। িলশ্রুচতদ্ত ভসবা গ্রহিকারীর ভসবা গ্রহদ্ি সময়, খরি
এবং ভ্রমদ্ির ব্যয় হ্রাস পায়। এ প্রচক্রয়ায় তারা একজন সহমমীর অবস্থাদ্ন চেদ্য় ভসবা গ্রহিকারীর অবস্থা চবদ্বিনা কদ্র
বন্ধুত্বপূি ৃ পন্থায় তাদ্দর সমস্যা দূরীকরদ্ি আত্নচনদ্য়াে কদ্র। ভসবা গ্রহিকারীর সমস্যা সমাধান করদ্ত চেদ্য় কমৃকতৃােি নতুন
নতুন ধারিা উদ্ভাবন কদ্র।

এ পাইলট উদ্যাে বাস্তবায়ন প্রচক্রয়ায় উদ্যাে গ্রহিকারীর েদ্বষিা ও সংচিিদ্দর পরামদ্শৃ একটি বাস্তবায়নদ্র্াগ্য
সমাধান ভবর হদ্য় আদ্স। স্থানীয় সম্পদ ও সুচবধাদ্োেীদ্দর সমর্ ৃন চনদ্য় চনজ চনজ দপ্তর/সংস্থার সমস্যা চিচিত কদ্র একটি
বাস্তবায়ন পচরকল্পনা উদ্ভাবদ্ন তরুি কমৃকতৃােি সিল হদ্য়দ্ে। এ ভশাদ্কচসং এর মােদ্ম প্রিীত সংচিি অচধদপ্তর ও
মন্ত্রিালদ্য়র সংদ্ে আদ্লািনা কদ্র পাইলট উদ্যাে চূোন্ত করা হয়। প্রচশক্ষিার্ী অচিসারেি পাইলট প্রকল্প পচরিালনার জন্য
স্থানীয় সম্পদ গ্রহি, বাস্তবায়ন দল েঠন এবং সম্ভাব্য অংশীদাচরত্ব অনুসন্ধান কদ্র উদ্যােগুদ্লা বাস্তবায়ন কদ্র।

এটা আমদ্দর েদ্ব ৃর চবষয় ভর্, মৎস্য ও প্রাচিসম্পদ মন্ত্রিালয় প্রর্ম মন্ত্রিালয় র্ারা 2019 সালে ৩য় পর্ ৃাদ্য় ইদ্নাদ্েশন
ভশাদ্কচসং আদ্য়াজন করদ্ে, অন্য ভকান মন্ত্রিালয় ৩য় পর্ ৃাদ্য় ইদ্নাদ্েশন ভশাদ্কচসং আদ্য়াজন কদ্র চন। ভশাদ্কচসং-এ ভমাট
৩৪টি উদ্ভাবনীদ্ক ভশাদ্কচসং করা হদ্য়দ্ে, তাঁর মদ্ে মৎস্য ও প্রাচিসম্পদ মন্ত্রিালয় ১টি, মৎস্য অচধদপ্তর ১২টি, প্রাচিসম্পদ
অচধদপ্তর ১১টি, বাংলাদ্দশ মৎস্য উন্নয়ন কদ্পৃাদ্রশন ১টি, বাংলাদ্দশ মৎস্য েদ্বষিা ইিটিটিউট ৪টি, বাংলাদ্দশ প্রাচিসম্পদ
েদ্বষিা ইিটিটিউট ৩টি, বাংলাদ্দশ ভেদ্টচরনাচর কাউচিল ১টি ও ভমচরন চিশাচরজ একাদ্েমী ১টি কদ্র উদ্ভাবনী ভশাদ্কচসং
করা হদ্য়দ্ে। ভশাদ্কচসং-এ উপস্থাচপত ৩৪টি উদ্ভাবনীর মদ্ে 3টি উদ্ভাবনদ্ক ভরচিদ্কশদ্নর করার চসিান্ত গৃহীত হয়।
চেশন ও চমশন
রূপকল্প (Vision):সকদ্লর জন্য চনরাপদ, পর্ ৃাপ্ত ও মানসম্মত প্রাচিজ আচমষ চনচিতকরি।
অচেলক্ষয (Mission):মৎস্য ও প্রাচিজ পদ্ের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃচি এবং মূল্য সংদ্র্াজদ্নর মােদ্ম প্রাচিজ
আচমদ্ষর িাচহদা পূরি।

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তর
ভূণিকা
জাচতর চপতা বঙ্গবন্ধু ভশখ মুচজবুর রহমাদ্নর সূচিত পর্ ধদ্র তাঁরই সুদ্র্াগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভশখ হাচসনার ভর্াগ্য
ভনর্তদ্ত্ববাংলাদ্দদ্শর উন্নয়ন অগ্রর্াত্রায় ও আর্ ৃসামাচজক উন্নয়দ্ন প্রাচিসম্পদ অচধদপ্তর অজৃন কদ্রদ্ে অোবনীয় সািল্য।
শ্রমঘন, তুলনামূলক স্বল্প চবচনদ্য়াে এবং স্বল্প ভূচমদ্ত বাস্তবায়নদ্র্াগ্য চবধায় অনুকূল জাতীয় ভপ্রক্ষাপদ্ট ভদদ্শ প্রাচিসম্পদ চশল্প
দ্রুত চবকাশ লাে করদ্ে। এই খাদ্তর উন্নয়ন ও প্রসাদ্রর সাদ্র্ সাদ্র্ প্রাচিসম্পদ অচধদপ্তদ্রর কাদ্জর পচরচধ ও পচরমাি অদ্নক
বৃচি ভপদ্য়দ্ে। প্রাচিসম্পদ অচধদপ্তর ভদদ্শর প্রাচিজ আচমদ্ষর িাচহদা পুরদ্ির লদ্ক্ষয েবাচদপশু জাত সংরক্ষি , দুগ্ধ উৎপাদনসহ
হাঁস-মুরচের উৎপাদন বৃচি, ভরাে চনয়ন্ত্রি ও জাত উন্নয়দ্ন গুরুত্বপূি ৃ ভূচমকা পালন করদ্ে। এ খাদ্ত ভদদ্শর ভমাট জনসংখ্যার
প্রায় ২০% প্রতযক্ষ এবং 45% পদ্রাক্ষোদ্ব প্রাচিসম্পদ খাদ্তর ওপর চনেৃরশীল। ২০১৭-১৮ অর্ ৃবেদ্র ভমাট অেযন্তরীি
উৎপাদন বা চজচেচপদ্ত প্রাচিসম্পদ খাদ্তর অবদান ১.৫৪ শতাংশ এবং প্রবৃচির হার ৩.৪০ শতাংশ। ভমাট কৃচষজ চজচেচপদ্ত
প্রাচিসম্পদ খাদ্তর অবদান প্রায় ১৩.৬২ োে, চজচেচপর আকার ৩৯৬২৪.৬ ভকাটি টাকা। প্রাচিসম্পদ অচধদপ্তদ্রর চনরলস
প্রদ্িিায় ৭ম পঞ্চবাচষ ৃকী পচরকল্পনায় দুধ, মাংস ও চেদ্মর চস্থরকৃত িাচহদা র্র্াক্রদ্ম ১৫০ চমচল চল./চদন, ১১০ গ্রাম/চদন এবং
৯৫টি/বেদ্র অচজৃত হদ্য়দ্ে।
এটুআই প্প্রাগ্রাি ,িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর কার্ যালয়য়র প্নতৃয়ে রাষ্ট্রীয় প্সবা জনগয়ির প্দারয়গাড়ায় প্ ৌয়ে প্দয়ার উয়যায়গ
প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তর আন্তণরকভায়ব কাজ কয়র র্ায়ে । বর্যিায়ন সারায়দয়ে ২২ টি উদ্ভাবনী উয়যাগ ৩২ টি উ য়জলায় চলিান
আয়ে । কৃণি ণনভযর বাাংলায়দয়ে জার্ীয় অর্ যনীণর্র প্রবৃণি, পুণি ণনরা ত্তা এবাং দাণরদ্রর্া ণনরসয়ন প্রাণিসম্পয়দর অবদান খুবই
গুরূেপূি য। সিয় সাশ্রয়, ব্যয় হ্রাস এবাং প্ভাগাণন্ত লাঘব এ ণর্ন মূলনীণর্র উ র ণভণত্ত কয়র প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তর ইয়নায়ভেন
কার্ যক্রি ণরচাণলর্ কয়র র্ায়ক।
উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০১
১। উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের চশদ্রানামিঃ ইউণনয়ন ণরিয়দ “ইউণনয়ন প্রাণিসম্পদ প্সবায়কন্দ্র” স্থা ন
২। সমস্যািঃ প্রাণন্তক কৃিকয়দর জন্য প্রাণিস্বাস্হ্য প্সবা গ্র্ি কিসাধ্য, ব্যয়বহুল ও সিয় সায় ক্ষ; টিকা গ্র্য়ি প্রাণন্তক কৃিকয়দর
অণিক র্ার্ায়ার্ ব্যয়; সঠিক সিয়য় কৃণিি প্রজনন প্সবা গ্র্য়ি অ ারগর্া; প্রযুণি ও রািেয প্সবা গ্র্য়ি র্ার্ায়ায়র্র
অসুণবিায় কাণির্ প্সবা গ্র্য়ি অণন্া; প্োট খাট সিস্যায় দূরবর্ী ্াস ার্ায়ল গিয়নর অনী্ায় প্রায়গর প্রয়কা বৃণি;
সাণভযয়লন্স কার্ যক্রি ণরচালনার প্ক্ষয়ি সিস্যা।
৩। সমাধানিঃগ্রািাঞ্চয়ল পুরুিরা কায়জর জন্য বাণড়র বাণ্য়র র্ায়ক ণবিায় নারী ও ণেশুরাই মূলর্ঃ প্রাণিয়দর প্দখভাল কয়র,
কায়জই প্দারয়গারায় প্সবায়কন্দ্র নারী, ণেশু, প্রণর্বন্ধী ও সুণবিাবণঞ্চর্য়দর জন্য প্সবা গ্র্য়ন ণবয়েি অবদান রাখয়ব এবাং
প্সবাগ্র্য়ন সিয়, ণভণজট ও ব্যয় হ্রাস ায়ব। প্সবায়কন্দ্র স্হ্া য়নর িাধ্যয়ি প্রািী ালনকাণরয়দর প্সবা গ্র্য়ন প্ভাগাণন্ত ণনরসন
পূব যক গবাণদপ্রাণি ও ্াঁস-মুরণগ ালয়ন এবাং খািার স্থা য়ন িানুি প্ক অনুপ্রাণনর্ করা স্ আত্মকিযসাংস্হ্ায়নর সুয়র্াগ সৃণি
সম্ভব ্য়ব ।
৪। বন ৃনা (েচবসহ): প্রকৃর্ য়ক্ষ, আিায়দর আর্ যসািাণজক অবস্থায় প্রাণিসম্পয়দর গুরুে অনুর্ায়ী এর উন্নয়ন অর্যন্ত জরুরী এবাং
এর জন্য প্রয়য়াজন র্র্ার্র্ বাস্তব ণরকল্পনার। এই উয়যাগটি মূলর্ঃ প্রাণিসম্পয়দর প্রসায়রর িাধ্যয়ি কুণড়গ্রাি সদর এর দণরদ্র
িানুয়ির জীবন-জীণবকা উন্নর্ করার লয়ক্ষয প্রিীর্। ভূণি্ীন ও দণরদ্র জনগয়নর একটি বড় অাংে ণরবাণরক র্ যায়য় প্রাণিসম্পদ
লালন ালন করয়লও এর ব্যবস্থা না ও খায়যর ণবিয়টি র্ারা গুরুয়ের সায়র্ ভায়বন না। আবার দাণরয়দ্রর কারয়িও এর সুষ্ঠু

ব্যবস্থা না,

খায

ও

ণচণকৎসা

ণনণির্

করা

সম্ভব

্য়য় উয়েনা। অন্যণদয়ক জনবল সাংকয়টর কারয়ন সরকায়রর ণদক প্র্য়ক ণনি যাণরর্ প্সবা (ণচণকৎসা ও অন্যান্য) মূলর্ঃ উ য়জলা
প্কণন্দ্রক ্ওয়ার কারয়ি গ্রাি র্ যায় প্র্য়ক প্রাণি সম্পয়দর প্সবা গ্র্ন সম্ভব ্য়য় উয়েনা। ফয়ল, প্রাণিসম্পয়দর কাাংণখর্ উন্নয়ন
এবাং এ প্র্য়ক প্রাপ্য সম্ভাব্য আণর্ যক সুণবিা র্ারা গ্র্ি করয়র্ ায়রন না।
ইউণনয়ন প্সবায়কন্দ্র প্র্য়ক প্সবা গ্র্য়ন সুণবিা

উ য়জলা অণফস প্র্য়ক প্সবা গ্র্য়ন অসুণবিা

২১.০০%
১৯.০০%
১৮.০০%
১৫.০০%
১৩.০০%

২২.০০%
২০.০০%
১৮.০০%
১৫.০০%
৯.০০%

৬.০০%
৪.০০%৩.০০%
ব্যয় হ্রাস সিয় হ্রাস ণরব্ন সঠিক ণরশ্রি প্ভাগাণন্ত
হ্রাস ণচণকৎসা হ্রাস
হ্রাস

৭.০০%

৫.০০%
২.০০%২.০০%

ীড়ন স্জ ও
হ্রাস দ্রুর্ প্সবা

এই উয়যাগটির মূল দেযন ্য়ে ইউণনয়ন র্ যায়য় প্রাণিসম্পদ প্সবায়কন্দ্র স্থা য়নর িাধ্যয়ি সাংণিি প্সবা সমূ্ জনগয়নর নাগায়লর
িয়ধ্য ণনয়য় র্াওয়া এবাং প্সবা গ্র্য়ি সিয়, ণভণজট ও ব্যয় কিায়না।
৫। সমাধান পিচত (প্রদ্সস ম্যাপ)
৬। টিচসচব (র্চদ র্াদ্ক)
৭। প্রতযাচশত িলািল
ণবিয়

পূয়ব যর অবস্থা

প্রর্যাণের্ ফলাফল (টিণসণভর আয়লায়ক)

অণজযর্ ফলাফল

সিয়

২-৮ ঘন্টা

১০ ণিঃ-২ ঘন্টা

১০ণিঃ-২ ঘন্টা

খরচ

৫০০/- ৫০০০/=

০-৫০০/=

০-৫০০/=

র্ার্ায়ার্

৫-১০ বার

২-৩ বার

১-২ বার

সঠিক সিয়য় ্য়ব

সঠিক সিয়য় ্য়ে

কৃণিি প্রজনন
টিকাদান

ও সঠিক সিয়য় ্য় নাই

৮। বতৃমান অগ্রেচত ও অবস্থা: বতৃমাদ্ন ভদশব্যাচপ 80টি উপদ্জলায় ভরচিদ্কশদ্নর কার্ ৃক্রম িলমান রদ্য়দ্ে।
৯। ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে চকনািঃ হযাঁ, 28/02/2018 চি.
10। উদ্ভাবদ্কর নাম, ঠিকানা, ভমাবাইদ্ল ও ইদ্মইল:
ডাঃ অণির্াভ চক্রবত্তী, উ সণচব
িৎস্য ও প্রাণিসম্পদ িন্ত্রিালয়,
প্িাবাইল- ০১৭১২২০৬৬৪৪, email:amitavodvm@gmail.com
১০। চেচেও (র্চদ র্াদ্ক)

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০২
১। উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের চশদ্রানামিঃ ণবনামূয়ে প্িাবাইল এস এি এস সাণভযয়সর িাধ্যয়ি প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তয়রর প্সবা প্রদান
২। সমস্যািঃ evsjv‡`‡ki cÖZ¨šÍ AÂ‡j, Dc‡Rjv m`i †_‡K `~‡ii AÂ‡j, PivÂ‡j Ges `yM©g GjvKvi `wi`ª

K…lK, nuvm gyiMx, Miæ gwnl, QvMj †fov cvjbKvix, Ges Ab¨vb¨ LvgvixM‡bi wbKU mn‡R Ges mivmwi
cÖvwYm¤ú` Awa`ß‡ii civgk© I wPwKrmv †mev †cuŠ‡Q bv | G‡Z ÿwZMÖ¯’ nb `wi`ª K…lK, cÖvwšÍK Pvlx, Amnvq
weaev I ¯^vgx cwiZ¨v³v gwnjv, nuvm-gyiMx, Miæ-gwnl, QvMj-†fov cvjbKvix, Ges Ab¨vb¨ LvgvixMb|
৩। সমাধানিঃ eZ©gv‡b cÖvwYm¤ú` Awaß‡ii Rb¨ BCC - ‡Z GKwU Mobile SMS Server ¯’vcb Kiv n‡q‡Q

Ges SMS Service Software Gi gva¨‡g evsjv‡`‡ki cÖZ¨šÍ AÂ‡j †hLv‡b mivmwi wPwKrmv †mev †cuŠ‡Q
bv A_©vr Dc‡Rjv m`i †_‡K `~‡ii AÂ‡j, PivÂ‡j Ges `yM©g GjvKvi `wi`ª K…lK, nuvm gyiMx, Miæ gwnl,
QvMj †fov cvjbKvix, Ges Ab¨vb¨ LvgvixMb‡K Gm. Gg. Gm mvwf©‡mi gva¨‡g cÖvwYm¤ú` Awa`ß‡ii †mev
cÖ`vb Kiv n‡”Q|
৪। বন ৃনা (েচবসহ)
বাাংলায়দয়ের প্রর্যন্ত অঞ্চয়লর কৃিক ও খািাণরগন র্ায়দর প্িাবাইল প্র্য়ক প্রাণিসম্পদ সম্পণকযর্ সিস্যার কর্া ণলয়খ ১৬৩৫৮
( প্টাল ণি ) নম্বয়র এস এি এস াোয়ল ডাটায়বজ প্র্য়ক ণফরণর্ এস এি এয়স উত্তর প্ য়য় র্ায়ব। ডাটায়বয়জ উত্তর না র্াকয়ল
র্া আন-আন্সারড প্ফাল্ডায়র জিা র্াকয়ব এবাং ম্যানুয়াণল র্ার উত্তর প্দওয়া ্য়ব। ডাটায়বয়জ ৫১৬০০ প্রশ্ন ও উত্তর রয়য়য়ে।
র্াোড়া অনলাইয়নও স্মাট য প্ফান, ট্যাব, োপ্ট বা প্ডক্সট প্র্য়কও sms.dls.gov.bd web page প্র্য়ক ২৪ ঘন্টা (সপ্তায়্
৭ ণদন) প্সবা াওয়া র্ায়ব।

৫। সমাধান পিচত (প্রদ্সস ম্যাপ)
৬। টিচসচব (র্চদ র্াদ্ক)
টিচসচব
সময়
খরি
র্াতায়াত
বাস্তবায়দ্নর পূদ্ব ৃ
8-10 ঘন্টা
500/- - 3,000/200/- - 300/বাস্তবায়দ্নর পদ্র
3-5 ভসদ্কন্ড
খরি নাই
00
প্রতযাচশত সুচবধা
অতযন্ত কম সময়
খরি নাই
ঘদ্র বদ্স ভসবা পাদ্েন
৭। প্রতযাচশত িলািল:
৮। বতৃমান অগ্রেচত ও অবস্থা: বাংলা োস ৃন-এর কাজ িলমান
৯। ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে চকনািঃ হযাঁ, 28/02/2018 চি.
10। উদ্ভাবদ্কর নাম, ঠিকানা, ভমাবাইদ্ল ও ই-ভমইল:
প্িাঃ প্সা্রাব প্্ায়সন, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারি কিযকর্যা
প্িাবাইল-০১৭১১-৪৮৯০২৩; ই-য়িইল- sohrab@dls.gov.bd
১1। চেচেও (র্চদ র্াদ্ক)
উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৩
১। উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের চশদ্রানামিঃ ¯‹zj Avw½bvq Nv‡mi evMvb
২। সমস্যািঃ Am‡PZbZv, Z‡_¨i AcÖZzjZv I cÖ‡qvRbxq KvwiMix Áv‡bi Afv‡e K…lKiv Nvm Pv‡l D‡Øv× nq bv, d‡j
Nvm Pvl m¤cÖmviY bv nIqvi cvkvcvwk K…lK‡`i cvwjZ Mevw`cï Acywó‡Z ‡fv‡M Ges `ya I ev”Pv Drcv`b n«vm
cvIqvmn bvbvwea cÖRbb †iv‡M AvµvšÍ nq| cwiYwZ‡Z K…lKiv Avw_©Kfv‡e ¶wZMÖ¯’ nq Ges Lvgvi ¯’vc‡b Drmvn
nvwi‡q †d‡j| Am‡PZbZv, Z‡_¨i AcÖZzjZv Ges cÖ‡qvRbxq KvwiMix Áv‡bi Afve। Nv‡mi KvwUs msMÖ‡ni Rb¨
AwZwi³ mgq e¨q I hvZvqvZ e¨q|
৩। সমাধানিঃ cvBjU AvKv‡i eiyqvRvbx nvmvb D”P we`¨vqj,KvKiKvw›` BDwbqb gv‡V Nvm Pvl cÖ`k©bx cjU ˆZix
Kiv nq| wk¶Ke„›`‡K Nvm I Nvm Pvl c×wZ wel‡q wUIwU cÖwk¶Y ‡`Iqv nq| ‡kªYx wk¶KMY QvÎ‡`i Nvm I Nvm
Pvl c×wZ wel‡q Ávb `vb K‡ib| cieZ©x‡Z Nv‡mi KvwUs ‰Zix K‡i QvÎ-QvÎx‡`i nv‡Z Zz‡j †`Iqv nq| Zviv
evox‡Z wb‡q KvwUs †ivcb K‡i| cieZ©x‡Z GB Nvm eo nIqvi ci AveviI KvwUs ‰Zix K‡i Nvm Pvl m¤cÖmviY
Kiv n‡”Q|
৪। বন ৃনা (েচবসহ): eZ©gvb Ae¯’vq GKRb Lvgvix/Mevw`cï cvjbKvix Awd‡m G‡m NvmPvl wel‡q †mev †c‡Z wM‡q †h mgq I A_©
e¨q K‡ib Zv †_‡K cwiÎvY cÖ`v‡bi j‡¶¨ A_©vr cÖvwYm¤ú` Awd‡m bv G‡mI wZwb †hb wbR GjvKv †_‡K mn‡R †mev †c‡Z cv‡ib Zvi
Rb¨B GB AvBwWqvi D™¢ve‡bi cÖ‡Póv|

৫। সমাধান পিচত (প্রদ্সস ম্যাপ)
প্রদ্য়াজনীয় সম্পদ
খাত
চববরি
জনবল
3 (wZb) Rb
‡Kv`vj, wbivwb,`v, KvwUs,mvBb
বস্তুেত
†evW©. mvi, †eov,†mP
cjU ‰Zixi RvqMv
অন্যান্য
প্রদ্য়াজনীয় ভমাট অর্ ৃ 4,500/-

ভকার্া হদ্ত পাওয়া র্াদ্ব?
প্রদ্য়াজনীয় অর্ ৃ
1,500/Awdwmqvj eevÏ
3,000/Awdwmqvj eivÏ
----

¯‹zj Avw½bv

৬। টিচসচব (র্চদ র্াদ্ক)
সময়

খরি

র্াতায়াত

আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর আদ্ে

১ চদন

২০০/-

1-২ বার

আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর পদ্র

-----

----

----

আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর িদ্ল ভসবা
গ্রচহতার প্রতযাচশত ভবচনচিট

mgq jvM‡e bv

LiP jvM‡e bv

hvZvqvZ
jvM‡e bv

অন্যান্য সুচবধািঃ

‡MvLv‡`¨i Afve `~i n‡q‡Q
`ya I gvsm Drcv`b e„w× †c‡q‡Q|
K…lK A_©‰bwZKfv‡e jvfevb n‡q‡Q|

৭। প্রতযাচশত িলািল
৮। বতৃমান অগ্রেচত ও অবস্থা: পাইলটিং সম্পন্ন হদ্য়দ্ে। এখন ভরচিদ্কশদ্ন ভর্দ্ত হদ্ব।
৯। ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে চকনািঃ (উত্তর হযাঁ হদ্ল ভশাদ্কচসং-এর তাচরখ প্রদান করুন)
10। উদ্ভাবদ্কর নাম, ঠিকানা, ভমাবাইদ্ল ও ইদ্মইল:
ো. কুমুদ রঞ্জন চমত্র, ভজলা প্রাচিসম্পদ কিযকর্যা, মুণন্সগঞ্জ;
প্িাবাইল-01712553350,kumudranjan_10@yahoo.com
১1। চেচেও (র্চদ র্াদ্ক)

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৪
১। উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের চশদ্রানামিঃ র্তিমূল পর্ ৃাদ্য় েবাচদপশু পালন ও েরু হৃিপুিকরি
২। সমস্যািঃ ববজ্ঞাচনক পিচতদ্ত েরু হৃিপুিকরি সম্পদ্কৃ জ্ঞাদ্নর অবাব। ক্ষচতকারক ভিরদ্য়ে ব্যবহার। প্রাচিজ আচমদ্ষর
ঘাটচত। আধুচনক পিচত েবাচদপশু পালন সম্পদ্কৃ ধারনার অোব।
৩। সমাধানিঃ
৪। বন ৃনা (েচবসহ): প্রাচি প্রযুচি সম্পদ্কৃ
সঠিক ধারনার অোদ্ব সাধারি মানুষ
েবাচদপশু পালন কদ্র কাচিত িল পায়
না। প্রাচন্তক জনেদ্নর ববজ্ঞাচনক পচিদ্ত
েরু হৃিপুিকরি চবষদ্য় অচেজ্ঞেতার
অোদ্ব মানব স্বাদ্স্থযর জন্য ক্ষচতকারক
ভিরদ্য়ে ব্যবহার ভবদ্ে িদ্লদ্ে। বতৃমান
সরকাদ্রর লক্ষয জনেদ্নর ভদােদ্োোয় গুনেতমান সম্পন্ন ভসবা ভপৌদ্ে ভদওর্া অর্ ৃাৎ গ্রামীি পর্ ৃায় পর্ ৃন্ত পশুপালন সম্পৃকৃত
তথ্যাচদ ভপৌদ্ে ভদওয়া।
৫। সমাধান পিচত (প্রদ্সস ম্যাপ)
প্রদ্য়াজনীয় সম্পদ
ভকার্া হদ্ত পাওয়া র্াদ্ব?
খাত
চববরি
প্রদ্য়াজনীয় অর্ ৃ
জনবল
চনজ দপ্তদ্রর জনবল
-Jla, mvwU©wd‡KU I hvZvqvZ fvZv 20000/-(cÖvß)
বস্তুেত
উপদ্জলা পচরষদ্দর
সিটওয়যার ও োটাদ্বইজ বতচর,
এচেচপ িান্ড
অন্যান্য
৫0০০০/েকুদ্মন্ট বতচর
উপদ্জলা পচরষদ্দর
প্রদ্য়াজনীয় ভমাট অর্ ৃ
2৫০০0০/এচেচপ িান্ড
৬। টিচসচব (র্চদ র্াদ্ক)
mgq
LiP
hvZvqvZ
AvBwWqv ev¯Íevq‡bi Av‡M
8-12 w`b
1500
4 evi
AvBwWqv ev¯Íevq‡bi c‡i
2 w`b
50
AvBwWqv ev¯Íevq‡bi d‡j ‡mev MÖwnZvi
8-10 w`b mvkÖq
1450
cÖZ¨vwkZ ‡ewbwdU
৭। প্রতযাচশত িলািল
৮। বতৃমান অগ্রেচত ও অবস্থা: পাইলটিং িলমান
৯। ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে চকনািঃ হযাঁ, 28/02/2018 চি.
10। উদ্ভাবদ্কর নাম, ঠিকানা, ভমাবাইদ্ল ও ইদ্মইল:
Wvt dvinvbv Rvnvb, _vbv cÖvwYm¤ú` Kg©KZ©v
_vbv cÖvwYm¤ú` `ßi, XvKv †g‡Uªv
‡ZRMuvI, XvKv| 01734-049681; fjrisha@gmail.com
১1। চেচেও (র্চদ র্াদ্ক)

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৫
১। উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের চশদ্রানামিঃ োেীর কৃচত্রম প্রজনন ট্র্যাচকং চসদ্িম
২। সমস্যািঃ প্রাচিসম্পদ অচধদপ্তদ্রর বাচষ ৃক প্রচতদ্বদন অনুসাদ্র ২০১৫-২০১৬ অর্ ৃ বেদ্র সারা ভদদ্শ কৃচত্রম প্রজনদ্নর অচজৃত
সংখ্যা ৩৪,৫৪,৮২০ । সংকর জাদ্তর বাছুর উৎপাদন সংখ্যা ১১,৮৫,৩০৯ । সংকর জাদ্তর বাছুর উৎপাদন হার শতকরা ৩৪
োে । অর্ ৃাৎ প্রাচিসম্পদ অচধদপ্তদ্রর তথ্যমদ্ত ভদদ্শ কৃচত্রম প্রজনদ্নর ৬৬ োে অর্ ৃাৎ প্রায় দুই-র্ততীয়াংশ োেী কৃচত্রম প্রজনন
করাদ্নার পরও সংকর জাদ্তর বাছুর উৎপাদন করদ্ে না । োেী প্রচত প্রজনদ্ন োেী পালনকারীর র্চদ ৩০০/- টাকা কদ্র
খরি হয় তাহদ্ল কৃচত্রম প্রজনদ্নর জন্য প্রচত বের ক্ষচতর পচরমাি প্রায় ৭০ ভকাটি টাকা । এদ্ত োেী পালনকারী খামারীর
সময়, খরি ও চেচজটি (র্াতায়াত) নি হদ্ে। সংকরায়দ্নর শতকরা হার সম্পদ্কৃ সঠিক তথ্য জানা না র্াকায় ভসবা গ্রহীতা
চবভ্রাচন্তর স্বীকার হয়। েেৃধারদ্ন ব্যর্ ৃ হদ্ল দুইবার চি প্রজনদ্নর চবষদ্য় ভসবা গ্রহীতার স্বে ধারনা না র্াকায় ভোোচন্তর স্বীকার
হয় এবং আচর্ ৃকোদ্ব ক্ষচতগ্রস্থ হয়। ভসবাগ্রহীতারা সরকারী প্রচতষ্ঠাদ্নর প্রচত আস্থা হাচরদ্য় ভিদ্ল এবং ভবসরকারী প্রচতষ্ঠাদ্নর
চদদ্ক ঝদ্ুঁ ক পদ্ে।
আবার বতৃমাদ্ন প্রিচলত পিচত-

ভরচজিার

পিচত চবযমান র্াকায় ২.৫ বের পদ্র F১ progeny’র

বংদ্শর কুলনামা

(pedigree history) সঠিকোদ্ব সংরক্ষি না র্াকার কারদ্ি ক্ষুদ্র ও প্রাচন্তক োেী পালনকারী এবং ভেইরী খামারী বা

দুগ্ধ খামারীরা তাঁহাদ্দর কাংচখত বা প্রতযাচশত িলািল হদ্ত বচঞ্চত হদ্িে এবং চদন চদন হতাশার মদ্ে চদন কাটাদ্ে । তাই,
প্রজননকৃত োেীর তথ্য সংরক্ষদ্ি চেচজটাল ব্যবস্থা িালু করদ্ল এ অবস্থার উত্তরি ঘটাদ্না সম্ভব ।
৩। সমাধানিঃ
অনলাইদ্ন োেীর কৃচত্রম প্রজনদ্নর সকল তথ্য সংরক্ষি www.dlsai.gov.bd.োেীর বংশানুক্রম বা pedigree
তথ্য সংরক্ষদ্ির জন্য োেীর কাদ্ন চেচজটাল RFID ট্যাে প্রদান। ভমাবাইল অযাপদ্সর (Insemination
Tracking) মােদ্ম খামারীরা তাদ্েঁর প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য
পাদ্বন । োেীর প্রজনন সংক্রান্ত িযান্ডৃাে োটাদ্বইজ পাওয়া
র্াদ্ব । অদ্পক্ষাকৃত কম সমদ্য় অচধক উৎপাদনশীল সংকর
জাদ্তর োেীর জাদ্তর সৃচি । অচধক পচরমান দুধ ও মাংদ্শর
উৎপাদন বৃচি । োেীর জাদ্তর চবশুিতা বা purity
বংশানুক্রম বতরী হদ্ব । খামারীদ্দর কৃচত্রম প্রজনদ্ন উৎসাচহত
করার জন্য কৃচত্রম প্রজনন সুচবধা সম্বচলত ব্যানার ও চলিদ্লট প্রদান । ইউচনয়ন পর্ ৃাদ্য়র চনব ৃাচিত জনপ্রচতচনচধ, কৃচত্রম প্রজনন
কমী ও চেএিএদ্দর অবচহত করা এবং প্রচশক্ষি প্রদান । চনব ৃাচিত চনম্ম ও মেম পর্ ৃাদ্য়র োেী পালন খামারীদ্দর প্রচশক্ষি
প্রদান ।

৪। বন ৃনা (েচবসহ): কৃচত্রম প্রজনদ্নর মােদ্ম সংকর জাদ্তর োেীর সৃচি তর্া োেীর জাত উন্নয়ন প্রাচিসম্পদ অচধদপ্তদ্রর
সবদ্িদ্য় জনচপ্রয় ভসবা প্রদান পিচত । খামারীরা োেীর কৃচত্রম প্রজনদ্নর পর কৃচত্রম প্রজনন উপদ্কন্দ্র বা পদ্য়দ্ন্টর সাদ্র্ ভতমন
ভকান ভর্াোদ্র্াে বা পরামশৃ কদ্র না । িদ্ল খামারীরা প্রজননকৃত োেীর সম্পৃদ্ক সঠিক তদ্থ্যর অোদ্ব উি োেীর বাছুদ্রর
সঠিক চনচদিৃ জাত উন্নয়দ্ন তাঁরা চবচেন্ন রকম অসুচবধায় পদ্ে । অপরচদদ্ক সঠিক সমদ্য় কৃচত্রম প্রজনন তদ্থ্যর অোদ্ব োেীর
জাত উন্নয়ন তর্া বংশানুক্রম বা pedigree না জানার জন্য সঠিকোদ্ব জাত উন্নয়ন ঘটদ্ে না । তাই কৃচত্রম প্রজনদ্নর
মােদ্ম োেীর জাত উন্নয়ন তর্া সঠিক মচনটচরং এর জন্য িযান্ডৃাে োটাদ্বইদ্জর প্রদ্য়াজন ।

বচরশাল ভজলার বাদ্করেঞ্জ উপদ্জলা ১৪ টি ইউচনয়ন ও একটি ভপৌরসো চনদ্য় েঠিত । অন্যান্য উপদ্জলার ন্যায় উপদ্জলা
প্রাচিসম্পদ চবোে বাদ্করেঞ্জ, বচরশাদ্লর প্রধানতম কার্ ৃক্রম হদ্ে েবাচদ পশু ও পাচখর চিচকৎসা ভসবা প্রদান, ভদচশ োেীর
জাত উন্নয়ন তর্া কৃচত্রম প্রজনন ভসবা প্রদান, েবাচদ পশু ও পাচখর প্রচতদ্শাধক টিকা প্রদান কমৃসূিী এবং োেী বা ভেইচর
পালন, েরু ভমাটাতাজাকরি, হাসঁ, মুরচে (ব্রয়লার, ভলয়ার, ভসানালী) পালনকারী খামারীদ্দর পরামশৃ প্রদান । চকন্ত প্রাচন্তক
পর্ ৃাদ্য় ভসবা প্রদাদ্নর একটি প্রধান সমস্যা হদ্ে ভরকৃে চকচপং চসদ্িম । র্া বতৃমাদ্ন উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ দপ্তদ্র অযানালে
পিচত বা ভরচজিার পিচতদ্ত সংরক্ষি করা হদ্ে । এর িদ্ল কৃষক বা খামারী তাঁর েবাচদ পশু ও পাচখর উপদ্রাি ভসবা
দাদ্নর সঠিক তথ্য পাওয়া ভবশ কিসাে এবং র্দ্র্ি সময় সাদ্পক্ষ । কারি, প্রদ্য়াজনীয় জনবল সংকট, ভরচজিার চলচপবিকরি
ও সংরক্ষি এবং তদ্থ্যর অপ্রতুলতা ইতযাচদ । কৃচত্রম প্রজনন করাদ্নার পর সাধারিত কৃচত্রম প্রজনন পদ্য়ন্ট অর্বা উপ-ভকদ্ন্দ্রর
সাদ্র্ খামারীর ভতমন ভকান ভর্াোদ্র্াে র্াদ্ক না। খামারীর কৃচত্রম প্রজনন সম্পদ্কৃ উপযুি জ্ঞান না র্াকায় চবচেন্ন ধরদ্ির

চবভ্রাচন্তর স্বীকার হয়। র্র্ার্র্োদ্ব তথ্য সংরক্ষদ্ির অোদ্ব সঠিক জাত ও এর ধারাবাচহকতা সম্পদ্কৃ ধারনা পাওয়া র্ায় না।
খামারীেি েেৃ পরীক্ষকরদ্ির সময় সম্পচকৃত চহসাব ও প্রসদ্বর সঠিক তাচরখ অদ্নকদ্ক্ষদ্ত্রই সংরক্ষি করদ্ত পাদ্র না। ষাঁে
ও তার চসদ্মদ্নর কমৃক্ষমতা সম্পদ্কৃ ভকান োটাদ্বইজ ভনই। চনচবে ভর্াোদ্র্াে না র্াকায় ও সঠিক জ্ঞাদ্নর অোদ্ব খামারীরা
উচ্চ মুু্দ্ল্য ভবসরকারী প্রজননকারী সংস্থার কাদ্ে িদ্ল র্ায়।
৫। সমাধান পিচত (প্রদ্সস ম্যাপ)
৬। টিচসচব (র্চদ র্াদ্ক)
৭। প্রতযাচশত িলািল: প্রকল্পটি পাইলট এলাকায় ভেইরী উন্নয়ন ও মাংশ উৎপাদন চবকাদ্শর জন্য চনধ ৃারন করা হদ্য়দ্ে । দুধ
ও মাংশ উৎপাদদ্নর ভটকসই উন্নয়ন তর্া ভূচমহীন, ক্ষুদ্র, প্রাচন্তক ও মাঝারী ভেইরী খামারীর কমৃসংস্থান, পুচির উন্নয়ন এবং
আয়বৃচিই প্রধান লক্ষয । পাশাপাচশ ভবসরকারী ভসক্টদ্রর অংশগ্রহি এবং খামীর পদ্ন্যর ন্যায্য মূদ্ল্যর জন্য স্থানীয় বাজার সৃচি
হদ্ব । খামীর োেীর তথ্য তাঁর হাদ্তর মুঠায় র্াকায় ভসবা প্রদানকারী প্রচতষ্ঠান তর্া প্রাচিসম্পদ দপ্তর তার door step এ
অবস্থান করদ্ব । অচত অল্প সমদ্য় প্রকল্প এলাকার সকল প্রজননকৃত োেীর তথ্য সমৃি Standard Database বতরী
কদ্র অচধক উৎপাদনশীল সংকর জাদ্তর োেী সৃচির মােদ্ম প্রকল্প এলাকার প্রাচন্তক জনদ্োচষ্ঠর আর্ ৃ-সামাচজক অবস্থার
উন্নয়ন এবং দুধ ও মাংদ্সর িাচহদা পূরি এবং গুনেত মানম্পন্ন বাছুর উৎপাদন চনচিত হদ্ব । বতৃমান সনাতন ভরচজিার
পিচতদ্ত কৃচত্রম প্রজনদ্নর তথ্য সংরক্ষদ্ির পচরব ৃদ্ত অনলাইদ্ন তথ্য সংরচক্ষত হদ্ে । িদ্ল প্রজননকৃত োেীর বকনা ২.৫৩ বের পদ্র কৃচত্রম প্রজনদ্নর জন্য অচিদ্স আসদ্ব । োেীর বংশানুক্রম বা pedigree তথ্য অনলাইদ্ন সংরক্ষদ্ির িদ্ল
োেীর তদ্থ্য ভবশ সহজলেয এবং হাদ্তর মুঠায় র্াকদ্ব । িদ্লাশ্রুচতদ্ত ভেইরী খামারীরা সঠিক কাংচক্ষত সংকর জাত সৃচি
করদ্ত পারদ্ব । োেীর প্রজনন তথ্য অনলাইদ্ন র্াকার িদ্ল সমস্যার সমাধান হদ্ব । োেীর খামারীরাও তাদ্েঁর োেীর তথ্য
ভমাবাইল অযাপদ্সর (Insemination Tracking) মােদ্ম জানদ্ত পারদ্ব ।

৮। বতৃমান অগ্রেচত ও অবস্থা: পাইলটিং কার্ ৃক্রম িলমান
৯। ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে চকনািঃ হযাঁ-28/02/2018 এবং 14/05/2019
10। উদ্ভাবদ্কর নাম, ঠিকানা, ভমাবাইদ্ল ও ইদ্মইল:
ো: পলাশ সরকার
উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ কমৃকতৃা
তজুমচিন, ভোলা ।
ভমাবাইল: ০১৭৩১ ৬৭৯৩৬৭
ইদ্মইল: palash.vs@gmail.com

১1। চেচেও (র্চদ র্াদ্ক)

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৬
১। উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের চশদ্রানামিঃ গ্রাম চেচত্তক প্রাচিসম্পদ ভসবা কযাম্প
২। সমস্যািঃ
উপদ্জলার দূদ্রর গ্রাদ্মর ভসবা গ্রচহতােি (েবাচদ পশু ও হাঁস-মুরচের মাচলক) চবদ্শষ কদ্র নারী,চশশু, প্রবীি ও প্রচতবন্ধীরা
তাদ্দর েবাচদ পশু ও হাঁস-মুরচের ভরাদ্ের প্রদ্কাপ ও অন্যান্য সমস্যা র্াকা সদ্ত্বও উপদ্জলা
প্রাচিসম্পদ দপ্তদ্র এদ্স
সময়,পচরবহন ব্যয় ও কি কদ্র চিচকৎসা ও ভরাে প্রচতদ্রাধ ভসবা না ভনওয়া। প্রতযন্ত অঞ্চদ্লর ভসবা গ্রচহতােি তাদ্দর েবাচদ
পশুর চিচকৎসায় কচবরাজী ঔষধ, গ্রাম্য প্রার্চমক চিচকৎসকদ্দর ঔষধ ব্যবহাদ্রর িদ্ল আচর্কৃোদ্ব ক্ষচতগ্রস্থ হওয়া। আধুচনক
প্রাচিসম্পদ ভসবা উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ দপ্তর ভর্দ্ক দুদ্রর গ্রাদ্ম না ভপৌুঁোদ্না।
৩। সমাধানিঃ
সপ্তাদ্হ ১ (এক) চদন উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ অচিসার / ভেদ্টচরনারী সাজন ৃ এর ভনর্তদ্ত্ব টিম কর্তকৃ উপদ্জলার দুদ্রর গ্রাদ্ম
েবাচদপশু ও হাঁস-মুরচের ভরাে প্রচতদ্রাধ এবং চিচকৎসা ভসবায় আধুচনক প্রাচিসম্পদ ভসবা কযাম্প
পচরিালনা করা।
প্রদ্য়াজদ্ন ভমাবাইল কদ্লর মােদ্ম উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ অচিসার / ভেদ্টচরনারী সাজন ৃ এর পরামশৃ গ্রহি। জরুরী প্রদ্য়াজদ্ন
প্রাচিসম্পদ ভস্বোদ্সবীদ্দর মােদ্ম তাৎক্ষচনক ভসবা প্রদান। প্রকদ্ল্প গৃচহত সমাধাদ্ন িদ্ল ভসবা গ্রচহতাদ্দর সময় , খরি ও
র্াতায়াতসহ ভোোচন্ত কদ্মদ্ে।
৪। বন ৃনা (েচবসহ): েবাচদ পশু ও হাঁস-মুরচের ভরাে প্রচতদ্রাধ ব্যবস্থা ভজারদারকরদ্ি েরু ,মচহষ, োেল,দ্েোদ্ক ক্ষুরা,তেকা
,বাদলা ,েলাফুলা ও মুরচেদ্ক রািীদ্ক্ষত ,কদ্লরা,িাউল পক্স এবং হাঁসদ্ক োক ভিে
ও কদ্লো ভরাদ্ের টিকা প্রদান।
প্রাচিসম্পদ্দর স্বাস্থয ভসবা সুষ্ঠুোদ্ব প্রদাদ্নর জন্য উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ কমকৃতাৃ /দ্েদ্টচরনাচর সাজন ৃ এর ভনর্তদ্ত্ব টিম কর্তকৃ
েবাচদ
পশু
ও
হাঁস-মুরচে
পরীক্ষা
কদ্র
চিচকৎসা
ও
অন্যান্য

স্বাস্থয ভসবা প্রদান। প্রাচিসম্পদ উন্নয়দ্ন পরামশৃ ভসবা প্রদান। ভরাে চনিদ্য়ৃ প্রদ্য়াজদ্ন নমুনা সংগ্রহ। প্রাচিসম্পদ চবোদ্ের
বুকদ্লট,দ্িাল্ডার ও চলিদ্লট চবতরি।
৫। সমাধান পিচত (প্রদ্সস ম্যাপ):
পচরকল্পনা প্রিয়ন

টিম েঠন ( ইউ.এল.ও/চে.এস, চে.এি.এ ২জন ও সংচিি এলাকার একজন প্রাচিসম্পদ ভস্বোদ্সবী)

উপকরি সংগ্রহ (টিকা বীজ,চসচরঞ্জ,ঔষধ,র্ন্ত্রপাচত ইতযাচদ)

গ্রামচেচত্তক ভসবা কযাদ্ম্পর অচগ্রম কমসূ ৃচি প্রিয়ন

অবচহত করি ও সংচিি এলাকায় প্রিারনা িালাদ্না

টিম কর্তকৃ চনচদিৃ তাচরখ , সময় ও স্থাদ্ন ভসবা কযাদ্ম্পর কার্ক্রৃ ম পচরিালনা ।
৬। টিচসচব (র্চদ র্াদ্ক)

টিচসচে(TCV)
সময় (Time)

প্রকল্প গ্রহদ্ির আদ্ে প্রকল্প গ্রহদ্ির পদ্র
১ চদন
৩০ চমচনট

খরি (Cost)
র্াতায়াত (Visit)

৩০০টাকা
১ভর্দ্ক ৩বার

০.১৫-১০টাকা(টিকার মূল্য)
তাৎক্ষচনক ভসবা; প্রদ্য়াজদ্ন ১বার

৭। প্রতযাচশত িলািল
প্রতযাচশত িলািল (টিচসচের আদ্লাদ্ক)

অচজতৃ িলািল

সময়

৩ ঘন্টার স্থদ্ল ২০চমচনদ্ট কাজ সম্পন্ন

খরি

২০০টাকার স্থদ্ল ০.১৫-১০টাকা

র্াতায়াত

৩ বাদ্রর পচরবদ্তৃ প্রদ্য়াজদ্ন ১বার

৮। বতৃমান অগ্রেচত ও অবস্থা: প্রকল্পটি অবশ্যই ভটকসইদ্র্াগ্য। প্রকদ্ল্পর ভসবার মােদ্ম ভসবা প্রদানকারী প্রাচিসম্পদ চবোে
ও ভসবা গ্রহিকারী েবাচদ পশু ও হাঁস-মুরচের মাচলকেি উেয় পক্ষই সুচবধা পাওয়ায় সহদ্জই গৃচহত হদ্য়দ্ে।
৯। ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে চকনািঃ হযাঁ-28/02/2018 এবং 14/05/2019
10। উদ্ভাবদ্কর নাম, ঠিকানা, ভমাবাইদ্ল ও ইদ্মইল:
ো. আব্দুল মচজদ, সহকাচর পচরিালক, চবোেীয় প্রাচিসম্পদ দপ্তর, রংপুর।
01712-021720, maz_id10@yahoo.com
১1। চেচেও (র্চদ র্াদ্ক)
উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৭
১। উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের চশদ্রানামিঃ লাইেিক োদ্য়চর” ভমাবাইল এযাপস
২। সমস্যািঃ োজীপুর ভজলার োজীপুর সদর, কাপাচসয়া, কাচলেঞ্জ, কাচলয়াককর এবং শ্রীপুর সহ ভমাট ০৫টি উপদ্জলার প্রতযন্ত
এলাকার েবাচদপশু ও হাঁস-মুরচে লালন পালনকারীেি দূর দূরান্ত হদ্ত ভজলা/উপদ্জলা অচিদ্স এদ্স পরামশৃ ভনয়া খুবই
কিসাে, সময়সাদ্পক্ষ এবং ব্যয়বহুল। পাশাপাচশ অজ্ঞতা, সদ্িতনতার অোব এবং পরামশৃ প্রাচপ্তস্থান সম্পদ্কৃ পর্ ৃাপ্ত ধারিা
না র্াকায় তাদ্দর পদ্ক্ষ সঠিক পিচতদ্ত েবাচদপশু ও হাঁস-মুরচে লালন করা সম্ভব হদ্েনা অন্য চদদ্ক ভরােবালাই সম্পদ্ক
নুন্যতম ধারনা না র্াকার কারদ্ি ক্রমােত তারা ক্ষচতগ্রস্থ হদ্ে। িলশ্রুচতদ্ত চেম, দুধ ও মাংদ্সর কাচিত উৎপাদন বাধাগ্রস্থ
হদ্ে ।
৩। সমাধানিঃ
ভমাবাইল অযাপস এর মােদ্ম খামারীেি --1. েবাচদপশু ও হাঁস-মুরচের চবচেন্ন ভরাে বালাই সম্পদ্কৃ জানদ্ত পারদ্েন।
2. েবাচদপশু ও হাঁস-মুরচের আধুচনক পিচতদ্ত কম খরদ্ি বাসস্থান বতরীর সম্পদ্কৃ জানদ্ত পারদ্েন।
3. চিচকৎসা সংক্রান্ত তথ্য ও পরামশৃ গ্রহি করদ্েন।
4. টিকা প্রদাদ্নর চবষদ্য় েযাচক্সদ্নশন চসচেউল জানদ্ত পারদ্েন।
5. কৃচত্রম প্রজনন চবষদ্য় োেী পালনকারী ভসবা গ্রহি করদ্েন।
6. খামার স্থাপন ও উন্নত প্রযুচি চবষয়ক তথ্য জানদ্ত পারদ্েন।
7. েবাচদপশু ও হাঁস-মুরচের খায ও পুচি সম্পদ্কৃ জানদ্ত পারদ্েন।
8. েবাচদপশু ও হাঁস-মুরচের চবচেন্ন ভরাে প্রচতদ্ষধক টিকার ব্যবহার ও টিকা সংরক্ষি পিচত সম্পদ্কৃ জানদ্ত পারদ্েন।
9. চবচেন্ন সংক্রামক ভরাদ্ের আোম তথ্য জানদ্ত পারদ্েন।
10. জীবচনরাপত্তা চবষদ্য় প্রদ্য়াজনীয় পরামশৃ গ্রহি করদ্েন।
৪। বন ৃনা (েচবসহ): প্রাচিসম্পদ উন্নয়দ্নর চবচেন্ন প্রযুচি ও তথ্য ভসবা সাধারি জনেদ্ির কাদ্ে ভপৌুঁদ্ে ভদওয়ার লদ্ক্ষয “Livestock
Diary” (লাইেিক োদ্য়চর) চশদ্রানাদ্ম একটি ভমাবাইল অযাপস উদ্ভাবন করা হদ্য়দ্ে। এই উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের িদ্ল একচদদ্ক ভর্মন
সংচিি সকল খামারী তাদ্দর ভমাবাইল ভিাদ্ন খুব সহদ্জ এবং ভর্ ভকান সমদ্য় প্রদ্য়াজনীয় তথ্য পাদ্েন অন্যচদদ্ক প্রাচিসম্পদ্দর প্রচত
আগ্রহী ভদদ্শর সাধারি জনেি তথ্য োন্ডাদ্র সমৃি হদ্েন। বতৃমাদ্ন “লাইেিক োদ্য়চর” ভমাবাইল এযাপস এর মােদ্ম খামারীেি কম

সমদ্য়, কম খরদ্ি ও কম ভোোচন্তদ্ত আধুচনক ও মানসম্পন্ন প্রাচিসম্পদ সম্পচকৃত চবচেন্ন তথ্যদ্সবা ও প্রযুচি ব্যবহার করদ্েন এবং
প্রতযন্ত অঞ্চদ্ল ভমাবাইল ভিাদ্নর মােদ্ম সুচবধা বচঞ্চতদ্দর ভদারদ্োোয় ভসবা ভপৌুঁোদ্না সম্ভব হদ্য়দ্ে।

৫। সমাধান পিচত (প্রদ্সস ম্যাপ)
৬। টিচসচব (র্চদ র্াদ্ক)
৭। প্রতযাচশত িলািল: বতৃমাদ্ন “লাইেিক োদ্য়চর” ভমাবাইল এযাপস এর মােদ্ম খামারীেি কম সমদ্য়, কম খরদ্ি ও কম
ভোোচন্তদ্ত আধুচনক ও মানসম্পন্ন প্রাচিসম্পদ সম্পচকৃত চবচেন্ন তথ্যদ্সবা ও প্রযুচি ব্যবহার করদ্েন। এই উদ্যাদ্ের িদ্ল অচত সহদ্জই
খামারীেি পরামশৃ ভসবা গ্রহন করদ্ত পারদ্েন, িদ্ল দুধ, চেম ও মাংদ্সর উৎপাদন বৃচি পাদ্ে র্া জাতীয় অর্ ৃনীচতদ্ত গুরুত্বপূি ৃ অবদান

রাখদ্ে।

৮। বতৃমান অগ্রেচত ও অবস্থা
৯। ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে চকনািঃ হযাঁ- 28/02/2018 চি.
10। উদ্ভাবদ্কর নাম, ঠিকানা, ভমাবাইদ্ল ও ইদ্মইল
োিঃদ্মািঃমুখদ্লছুর রহমান, ভেদ্টচরনাচর সাজৃন, ভজলা ভেদ্টচরনাচর হাসপাতাল, োজীপুর।
01711-189895; muklesdls@gmail.com

১1। চেচেও (র্চদ র্াদ্ক)
উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৮
১। উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের চশদ্রানামিঃ আধুচনক কৃচত্রম প্রজনন ভসবার মােদ্ম েেৃধারদ্নর হার বৃচি, মান সম্পন্ন বাছুর এবং
অচধক দুধ উৎপাদন চনচিতকরি
২। সমস্যািঃ উপদ্জলা পর্ ৃাদ্য় ভকচন্দ্রয়োদ্ব কৃচত্রম প্রজনন ভসবার ভকান োটা ভবইজ ভনই এবং খামারীদ্দর সাদ্র্ চনচবে
ভর্াোদ্র্াদ্ের অোদ্ব প্রজনন হার কম, Calving interval ভবশী, সংকর জাদ্তর বাছুর গুদ্লা দুব ৃল ও স্বাস্থযহীন
র্াক।
৩। সমাধানিঃ www.ulosadullapur.gov.bd
ভপজটি চবদ্শষোদ্ব চেজাইন করা হদ্ব র্াদ্ত ১৮ চদন পর এবং ৭৫ চদন পর প্রজনদ্নর তাচরখটি চবদ্শষ রং ধারন করদ্ব।
১৮তম চদদ্ন প্রজনন সম্পচকৃত চবষদ্য় ভমাবাইদ্ল োেীর মাচলদ্কর সাদ্র্ ভর্াোদ্র্াে কদ্র পরামশৃ ভদওয়া হদ্ব এবং ৭৫তম
চদদ্নর পর ভর্াোদ্র্াে কদ্র েেৃপচরক্ষা চনচিত করা করা হদ্ব। একই সাদ্র্ স্বাস্থেত, পুচি, কৃচমনাশক ও টীকা প্রদান সম্পদ্কৃ
পরামশৃ প্রদান করা হদ্ব। ২৯০ চদদ্নর পর ভটচলদ্িাদ্ন বাছুর জদ্ের খবর ভনয়া এবং এদ্ে, বকনা ভপদ্জ চলচপবিকরন এবং
প্রদ্য়াজনীয় পরামশৃ প্রদান।

৪। বন ৃনা (েচবসহ):
চবযমান ভসবাদান পিচত

নতুন ভসবাদান পিচত

৫। সমাধান পিচত (প্রদ্সস ম্যাপ)
প্রদ্য়াজনীয় সম্পদ
খাত
চববরি
জনবল
চনজস্ব
বস্তুেত
ভোদ্মইন ও সিটওয়যার
অন্যান্য
প্রদ্য়াজনীয় ভমাট অর্ ৃ

ভকার্া হদ্ত পাওয়া র্াদ্ব?
প্রদ্য়াজনীয় অর্ ৃ
-৫,০০০/-

টিম চলোদ্রর চনজস্ব অর্ ৃায়দ্ন

৫,০০০/-

৬। টিচসচব (র্চদ র্াদ্ক)
৭। প্রতযাচশত িলািল:
সময়

খরি

র্াতায়াত

আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর আদ্ে

৫

৫*৩০০=১,৫০০/

৫

আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর পদ্র

২

২*৩০০=৬০০/-

২

আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর িদ্ল ভসবা
গ্রচহতার প্রতযাচশত ভবচনচিট

৩

৯০০/-

৩

অন্যান্য সুচবধািঃ
 চনচবে ভর্াোদ্র্াদ্ের িদ্ল ১০% দুধ উৎপাদন বৃচিপাদ্ব বাছুদ্রর দাম ২০% ভবশী হদ্ব এবং
Calving interval ৪/৫ মাস কম হদ্ব।
৮। বতৃমান অগ্রেচত ও অবস্থা
৯। ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে চকনািঃ (উত্তর হযাঁ হদ্ল ভশাদ্কচসং-এর তাচরখ প্রদান করুন)
10। উদ্ভাবদ্কর নাম, ঠিকানা, ভমাবাইদ্ল ও ইদ্মইল: োিঃ এ এস এম সাদ্দকুর রহমান, উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ কমৃকতৃা,
সাদুোপুর, োইবান্ধা, 01710415257, sadeqdls@gmail.com
১1। চেচেও (র্চদ র্াদ্ক)
উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৯
১। উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের চশদ্রানামিঃ র্তনমূল পর্ ৃাদ্য় টিকাপ্রদান কমীর মােদ্ম েবাচদপ্রাচি ও হাঁস-মুরেীর টিকা প্রদান ভসবা
সহজীকরি
২। সমস্যািঃ mgqgZ mwVK wUKv cvIqvi AwbðqZv|A`ÿ †mev cÖ`vbKvix‡`i Øviv weåvwšÍ‡Z cov|wUKvi myô
e›U‡bi Afve|Avw_©Kfv‡e ÿwZMÖ¯’ nIqv|

৩। সমাধানিঃ সংচিি ইউচনয়ন ভর্দ্ক প্রচশক্ষীত টিকাদান কমীরমােদ্ম চনধ ৃাচরত এলাকায় েবাচদ প্রাচি ও হাঁস-মুরেীর টিকা
প্রদান। টিকাদান কযাদ্লন্ডার অনুসরদ্নর মােদ্ম ইউচনয়ন পচরষদ অচিস/ এলাকা চেচত্তক টিকাদান কার্ ৃক্রম পচরিালনা করা।
ইউচনয়ন পচরষদ ভর্দ্ক টিকা গ্রহদ্নর সুদ্র্াে সৃচি করদ্ত হদ্ব।
৪। বন ৃনা (েচবসহ)

৫। সমাধান পিচত (প্রদ্সস ম্যাপ)
প্রদ্য়াজনীয় সম্পদ
খাত
চববরি
জনবল

ভকার্া হদ্ত পাওয়া র্াদ্ব?
প্রদ্য়াজনীয়
অর্ ৃ

২জন টিকাদানকমী।

টিকা,চিজ,ফ্লাস্ক,চসচরঞ্জ,
বস্তুেত চনেল,খাতা,কলম,চকট
বক্স,ব্যাে।

১,০০,০০০/-

অন্যান্য প্রচশক্ষন

------

প্রদ্য়াজনীয় ভমাট অর্ ৃ

১,০০,০০০/-

সংচিি ইউচনয়ন ভর্দ্ক
উপদ্জলাপচরষদ্দর িান্ড/স্থানীয়
েন্যমান্য ব্যচি,প্রাচিসম্পদ দপ্ত রর
অব্যবহ্রত বা ভমরামতদ্র্াগ্য চিজ
ভমরামত কদ্র।
উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ অচিস ভর্দ্ক
চবনা মুদ্ল্যপ্রচশক্ষন ভদয়া হদ্ব।
পচরষদ্দর িান্ড/স্থানীয় েন্যমান্য
ব্যচি,প্রাচিসম্পদ দপ্তরর অব্যবহ্রত বা
ভমরামতদ্র্াগ্য চিজ ভমরামত কদ্র।

৬। টিচসচব (র্চদ র্াদ্ক):
সময়

খরি

র্াতায়াত

আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর আদ্ে

৫ - ১৫চদন

২০০ - ৩১০/-

২ - ৪ বার

আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর পদ্র

১ -২ চদন

১০ – ২০/-

০ - ১ বার

আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর িদ্ল
ভসবা গ্রচহতার প্রতযাচশত
ভবচনচিট

৪ – ১৩চদন
সময় কমদ্ব

১৯০ – ২৯০/টাকা
কমদ্ব

২ – ৩ বার
র্াতায়াত কমদ্ব

অন্যান্য সুচবধািঃ

১। েবাচদ প্রাচি ও হাঁস-মুরেীর মৃতুয হার কমদ্ব।
২। দুধ,চেম ও মাংস উৎপাদন বৃচি পাদ্ব।
৩। আত্ন কমৃসংস্থান এর সুদ্র্াে সৃচি হদ্ব।

৭। প্রতযাচশত িলািল
৮। বতৃমান অগ্রেচত ও অবস্থা: িচরদপুর ভজলার প্রচতটি উপদ্জলায় পাইলটিং িলদ্ে।
৯। ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে চকনািঃ হযাঁ 28/02/2018 এবং 14/05/2019
10। উদ্ভাবদ্কর নাম, ঠিকানা, ভমাবাইদ্ল ও ইদ্মইল:
োিঃ নুরুোহ: আহসান, ভজলা প্রাচিসম্পদ কমৃকতৃা, িচরদপুর।
01712751816; nurullahccbdf@gmail.com
১1। চেচেও (র্চদ র্াদ্ক)
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উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ১০
১। উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের চশদ্রানামিঃ প্রান্তিক

কৃষককর দ ারক াড়ায়

াভী ও বকনার কৃত্রিম প্রজনন দেবা প্র ান

২। সমস্যািঃ অচিস দূরবতী স্থাদ্ন অবচস্থত হওয়ায় দ্রুত োেী ও বকনা চনদ্য় উপচস্থত হদ্ত না পারা। োেী ও বকনা পালনকারী
এবং
খামারীদ্দর
কৃচত্রম
প্রজনদ্নর
সঠিক
সময়
সম্পদ্কৃ
অজ্ঞতা।
৩। সমাধানিঃ চলিদ্লট চবতরদ্নর মােদ্ম উদ্বুিকরি, এসএমএস/দ্মাবাইল ভিাদ্নর মােদ্ম অবচহত হওয়া এবং এসএমএস
এর মােদ্ম ভসবাগ্রচহতাদ্ক অবহচতকরি, কৃষদ্কর বােীদ্ত FAAI এর মােদ্ম কৃচত্রম প্রজনন ভসবা প্রদান, ভেদ্টচরনারী
সাজৃন/ইউএলও এর সাদ্র্ ভমাবাইল ভিাদ্ন পরামশৃ কদ্র প্রজনন সংক্রান্ত ভরাদ্ের সমাধান। ভেদ্টচরনারী সাজৃন/ইউএলও এর
সাদ্র্ ভমাবাইল ভিাদ্ন পরামশৃ কদ্র প্রজনন সংক্রান্ত ভরাদ্ের সমাধান।
৪। বন ৃনা (েচবসহ): eZ©gvb Ae¯’vq GKRb Lvgvix/Mevw`cï cvjbKvix Awd‡m G‡m কৃত্রিম

প্রজনন †mev

†c‡Z wM‡q †h mgq I A_©
e¨q K‡ib Zv †_‡K cwiÎvY cÖ`v‡bi j‡¶¨ A_©vr cÖvwYm¤ú` Awd‡m bv G‡mI wZwb †hb wbR GjvKv †_‡K mn‡R †mev †c‡Z cv‡ib Zvi
Rb¨B GB AvBwWqvi D™¢ve‡bi cÖ‡Póv|

৫। সমাধান পিচত (প্রদ্সস ম্যাপ)
প্রদ্য়াজনীয় সম্পদ

ভকার্া হদ্ত পাওয়া
র্াদ্ব?

খাত
চববরি
প্রদ্য়াজনীয় অর্ ৃ
জনবল
চবযমান
--বস্তুেত
চলিদ্লট বতচর
৫০০০/অন্যান্য
এসএমএস বাদ্ন্ডল ক্রয় ও প্রিার-প্রিারিা
১০০০০/৬। টিচসচব (র্চদ র্াদ্ক)
৭। প্রতযাচশত িলািল
সময়

খরি

র্াতায়াত

আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর আদ্ে

২-৬ ঘন্টা

৪৩০-৮৩০/-

১-২ বার

আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর পদ্র

১ ঘন্টা

৩০/-

০

১ ঘন্টা -৫.৩০
ঘন্টা

৪০০-৮০০/-

১-২ বার

আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর িদ্ল ভসবা
গ্রচহতার প্রতযাচশত ভবচনচিট

--উপদ্জলা পচরষদ
উপদ্জলা পচরষদ

৮। বতৃমান অগ্রেচত ও অবস্থা: পুন পাইলটিং এর কার্ ৃক্রম িলমান।
৯। ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে চকনািঃ (উত্তর হযাঁ হদ্ল ভশাদ্কচসং-এর তাচরখ প্রদান করুন)
10। উদ্ভাবদ্কর নাম, ঠিকানা, ভমাবাইদ্ল ও ইদ্মইল
ে. ভমািঃ আবু সাঈদ সরকার, উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ কমৃকতৃা, ভেৌচরপুর, ময়মনচসংহ
01711-707710

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ১১
১। উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের চশদ্রানামিঃ cÖvwY wPwKrmv e¨e¯’vcbvq B-†fU mdUIq¨vi
২। সমস্যািঃ cÖvwYm¤ú` Awa`ß‡ii ‡`ke¨vwc Pjgvb mKj Kvh©µ‡gi g‡a¨ RbNb, Rb¸iæZ¡c~Y© Ges me©vwaK RbwcÖq Kvh©µg ÓcÖvwYKz‡ji
wPwKrmvÓ| mviv †`‡ki 492 wU Dc‡Rjvi †f‡Uwibvwi nvmcvZv‡j cÖwZw`b AvMZ cÖvq 95% K…lK-LvgvixMY (cÖvq GK jÿ) cïcvwLi
wPwKrmv ‡mevi R‡b¨B Av‡mb| wKš‘ cÖvwYm¤ú` Awa`ß‡ii Rbej msKU, K…lK-LvgvixMY Gi ev¯Íe Ae¯’vb Gi Zzjbvq nvmcvZv‡ji
msL¨v I Ae¯’vb, cÖvwY wPwKrmvi ¯^vZš¿ cÖK…wZ cÖf„wZ Kvi‡b we`¨gvb e¨e¯’vq mgq, A_© Ges avc (†K¬k) mg~n †mev ev¯Íevq‡b RwUjZvi
m„w÷ Ki‡Q| d‡j, Lv`¨ I cywó wbivcËv AR©‡bi P¨v‡jÄ †gvKv‡ejv, ißvwbgyLx cÖvwYR Avwgl Drcv`b, Awfevmb weg~L Kg©ms¯’vb m„wó
Ges cÖvwYm¤ú` wkívq‡b KvswLZ j¶ AR©b evavMÖ¯’ n‡”Q|
৩। সমাধানিঃ Lvgvix I Mevw`cï-cvwLi BDwbK b¤^i I Z_¨ m¤^wjZ AbjvBb GKvD›U, ‡ivMxi †cÖvdvBj, AbjvBb A¨vc‡q›U‡g›U,
†Uwj‡gwWwmb, Bb‡f›Uwi g¨v‡bR‡gU, Jl‡ai Z_¨ I wbqgvejx, j¨ve WvqvM‡bvwóK, LvgvixM‡Yi Aby‡hvM (Kj¨vY) e¨e¯’vcbv, W¨vk‡evW©,
AvDU‡Wvi g¨v‡bR‡g›U (‡c‡k›U g¨v‡bR‡g›U), wi‡cv‡U©ej †iv‡Mi †bvwUwd‡Kkb Ges wewfbœ Avw½‡K wPwKrmvi cÖwZ‡e`b m¤úwK©Z gwWDj
i‡q‡Q G mdUIq¨v‡i|

৪। বন ৃনা (েচবসহ):
৫। সমাধান পিচত (প্রদ্সস ম্যাপ)

৬। টিচসচব (র্চদ র্াদ্ক)

৭। প্রতযাচশত িলািল

৮। বতৃমান অগ্রেচত ও অবস্থা: ভোপালেঞ্জ ও োজীপুর ভজলার দুইটি উপদ্জলায় পাইলটিং িলমান। B‡fU mvwf©m Gi mdUIq¨vi
†W‡fjc‡g›U Ges b¨vkbvj WvUv †m›Uvi G †nvw÷s B‡Zvg‡a¨B m¤úbœ n‡q‡Q, ‡Wv‡gBb bvg wewUwmGj G †iwR‡÷ªkb n‡q‡Q
(www.evet.gov.bd), †gvevBj G¨vc (B-‡f‡Uwibvwi mvwf©m/e-veterinary service) Pvjy i‡q‡Q, wewfbœ ai‡Yi Uªvqvj m¤úbœ Kiv
n‡q‡Q, `ywU Dc‡Rjvq †MvcvjM‡Äi Kvwkqvwb Ges MvRxcyi m`i Dc‡Rjv) me ai‡bi BDRvi cÖwkÿY m¤úbœ n‡q‡Q, GKwU IqvK©k‡ci
gva¨‡g gš¿Yvjq I Awa`ß‡ii mswkøó mKj‡K AewnZ Kiv n‡q‡Q Ges cixÿvg~jK e¨envi mvd‡j¨i mv‡_ Pj‡Q|

৯। ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে চকনািঃ হযাঁ -28/02/2018
10। উদ্ভাবদ্কর নাম, ঠিকানা, ভমাবাইদ্ল ও ইদ্মইল
ে. বসয়দ আলী আহসান, সহকাচর পচরিালক (এল/আর)
ইচপদ্েচমওলজী ইউচনট, চেএলএস, ঢাকা।
01715-156911; ahasan67@gmail.com
১1। চেচেও (র্চদ র্াদ্ক)

5.২ TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাদ্র চবযমান ও প্রস্তাচবত পিচতর তুলনা
ভক্ষত্র
সময় (Time)
খরি (Cost)
চেচজট (Visit)
ধাপ (Steps)
জনবল (HR)
ভসবা প্রাচপ্তর স্থান

চবযমান পিচত
৩৭ চদন
ভরচজদ্েশন চি + 600/3 বার
১৩
৯ জন
উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ কমৃকতৃার অচিস

(Access Point)

প্রস্তাচবত পিচত
১৬ চদন
চি + 2০০/1 বার
১০
৯ জন
উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ কমৃকতৃার অচিস ,
ইউচনয়ন চেচজটাল ভসন্টার

5.৩ চবযমান ও প্রস্তাচবত পিচতর তুলনামূলক পর্ ৃাদ্লািনা:
ভক্ষত্র
সময়
(Time)

খরি (Cost)

চবযমান পিচত

প্রস্তাচবত পিচত

৩৭ চদন
চবযমান পিচতদ্ত ভরচজদ্েশদ্নর জন্য আদ্বদন
দাচখল ভর্দ্ক সনদ গ্রহি পর্ ৃন্ত ৫০ চদন সময় ব্যয় হয়।
ভরচজদ্েশদ্নর িমৃ পূরদ্ির জন্য অচতচরি সময় ব্যয়
হয়।
চবযমান পিচতদ্ত ভরচজদ্েশন চি বাদ্দ একজন
খামাচরদ্ক েদ্ে ৬০০ টাকা খরি হয়।
চবযমান পিচতদ্ত একজন খামাচরদ্ক অন্তত ৩ বার
উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ দপ্তদ্র ভর্দ্ত হয়।
চবযমান পিচতদ্ত ১৩ টি ধাদ্প কার্ ৃাচদ সম্পন্ন হয়।

১৬ চদন
প্রস্তাচবত পিচতদ্ত ভরচজদ্েশদ্নর িমৃ পূরদ্ির জন্য
ইউচেচস ব্যবহার করায় এবং িমৃ ই-দ্মইদ্লর মােদ্ম
ভপ্ররি করায় ভরচজদ্েশন প্রদান সহজতর হদ্ব

প্রস্তাচবত পিচতদ্ত ভরচজদ্েশন চি বাদ্দ একজন
খামাচরদ্ক েদ্ে ২০০ টাকা খরি হদ্ব।
চেচজট
প্রস্তাচবত পিচতদ্ত একজন খামাচরদ্ক অন্তত ১ বার
(Visit)
উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ দপ্তদ্র ভর্দ্ত হদ্ব।
ধাপ
প্রস্তাচবত পিচতদ্ত ইউচেচস অচিদ্স আদ্বদন দাচখদ্লর
(Steps)
ব্যবস্থা রাখায় ৩ টি ধাপ হ্রাস ভপদ্য়দ্ে।
জনবল (HR) চবযমান পিচতদ্ত ৯ জন জনবল চনদ্য়াচজত র্াকদ্ত প্রস্তাচবত পিচতদ্ত ৯ জন জনবল চনদ্য়াচজত র্াকদ্ত
হয়।
হদ্ব।
ভসবা প্রাচপ্তর চবযমান পিচতদ্ত উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ দপ্তর ভর্দ্ক প্রস্তাচবত পিচতদ্ত উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ দপ্তর এবং
স্থান
ভসবা গ্রহি করা র্ায়।
ইউচনয়ন চেচজটাল ভসন্টার ভর্দ্ক ভসবা প্রাচপ্তর ব্যবস্থা
(Access
রাখা হদ্য়দ্ে ।
Point)

5.৪ প্রস্তাচবত পিচতর সুিল:
প্রস্তাচবত পিচত বাস্তবাচয়ত হদ্ল তা একাচধক সুিল বদ্য় আনদ্ত পাদ্র। চবযমান পিচতদ্ত শুধুমাত্র উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ দপ্তর ভর্দ্ক ভসবা গ্রহদ্ির
ব্যবস্থা রাখা হদ্য়দ্ে। অপরপদ্ক্ষ, প্রস্তাচবত পিচতদ্ত আদ্বদনপত্র ইউচনয়ন চেচজটাল ভসন্টার/ উপদ্জলা প্রাচিসম্পদ দপ্তর ভর্দ্ক গ্রহি ও দাচখদ্লর সুদ্র্াে
রাখার প্রস্তাব করা হদ্য়দ্ে। এটি করা ভেদ্ল দূরবতী স্থাদ্ন বসবাসরত খামাচররা উপদ্জলা সদদ্র না এদ্স চনধ ৃাচরত আদ্বদনপত্র গ্রহি এবং দাচখল করদ্ত
পাদ্রন। এদ্ত তাদ্দর সময় এবং খরি হ্রাস পাদ্ব, ভবশী সংখ্যক খামাচর ভরচজদ্েশন আগ্রহী হদ্ব। অপর পদ্ক্ষ, একাচধক স্থান ভর্দ্ক ভসবা প্রদাদ্নর মােদ্ম
জনেদ্ির ভদারদ্োোয় ভসবা প্রদাদ্নর সরকাচর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সহজতর হদ্ব।
প্রস্তাচবত সুপাচরশমালা বাস্তবায়ন করদ্ল চনম্নবচি ৃত সুিল বদ্য় আনদ্ত পাদ্র :








খামাচররা ভরচজদ্েশন-এ উদ্ভুি হদ্ব
খামার ভরচজদ্েশন-এর মােদ্ম সরকাচর সুচবধাচদ- ভর্মন সরকাচর ঋি , ক্ষচতপূরি অর্ ৃ সহদ্জ পাদ্ব
ভরচজদ্েশনকৃত খামার প্রাচনসম্পদ দপ্তর হদ্ত প্রাপ্ত সুচবধাচদ চবদ্শষ কদ্র চিচকৎসা ও কৃচত্রম প্রজনন ভসবা সহদ্জ প্রাপ্ত হদ্ব
োটাদ্বদ্জর মােদ্ম উপদ্জলার খামাদ্রর সঠিক তাচলকা সংরচক্ষত হদ্ব
খামাচরদ্দর প্রাচনসম্পদ দপ্তর হদ্ত ভসবা প্রদান চবদ্শষ কদ্র চিচকৎসা ও কৃচত্রম প্রজনন ভসবা সহজতর হদ্ব
জাতীয় পচরকল্পনায় প্রাচনসম্পদ উন্নয়দ্ন অবদান রাখদ্ব

বাংলাদ্দশ প্রাচিসম্পদ েদ্বষিা ইনচিটিউট
উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০১
১। উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের চশদ্রানাম: দুগ্ধ খামাদ্র প্রজনন ব্যবস্থাপনায় চবএলআরআই চব্রচেং ম্যাদ্নজার ভমাবাইল এযাচিদ্কশন উদ্ভাবন
২। চবযমান সমস্যা :
খামারী োেীর চহদ্ট আসার, প্রজনন করার, ভপ্রেদ্নিী োয়ােদ্নাচসস ও বাচ্চা প্রদাদ্নর সঠিক সময় চনধ ৃারন করদ্ত পাদ্রনা। িদ্ল চনধ ৃাচরত সমদ্য়
প্রজনন করদ্ত না পারার কারদ্ন বেদ্র একটি োেী ভর্দ্ক একটি বাচ্চা পাওয়ার কাচিত লক্ষ অজৃন করা সম্ভব হয়না র্া খামাদ্রর কম বাচ্চা
উৎপাদন ও খামারীর আচর্ ৃক ভলাকসাদ্নর কারন, এবং তা খামারী ও উদ্যািাদদ্র খামার করদ্ত চনরুৎসাচহত কদ্র ।

৩। সমস্যার সমাধান ও বি ৃনা:
 একটা ভমাবাইল এযাচিদ্কশন বতরী করা হদ্ব র্া ব্যবহার কদ্র খামারী খামাদ্র না ভর্দ্য়ও খামাদ্রর সঠিক প্রজনন ব্যবস্থাপনা করদ্ত
পারদ্ব
 স্বয়ংচক্রয় এলৃাম এর মােদ্ম োেীর েরম হওয়া, ভপ্রেদ্নচি োয়ােদ্নাচসস ও বাচ্চা প্রদাদ্নর সম্ভাব্য তাচরখ সম্পৃদ্ক পূব ৃ অবচহত হদ্ত
পারদ্ব
 খামাদ্রর প্রজনন সম্পৃাকত সকল তথ্য সংরক্ষি ও তার সঠিক ব্যবস্থাপনার িদ্ল খামাদ্রর কাচিত জাত উন্নয়ন সম্ভব হদ্ব
 দুগ্ধ খামাদ্র ভমাবাইল এযাচিদ্কশন চেচত্তক চব্রচেং ম্যাদ্নজার ব্যবহার কদ্র সঠিক প্রজনন ব্যবস্থাপনার মােদ্ম অচধক লােবান হওয়া
সম্ভব

একটি ভেইরী খামাদ্র উৎপাদন অবস্থা অনুর্ায়ী প্রানীর চবোস
প্রানীর ধরন
েেৃবতী নয় এমন দুগ্ধবতী োেী
দুগ্ধবতী োেী
েেৃবতী শুষ্ক োেী
েেৃবতী নয় এমন শুষ্ক োেী
েেৃবতী বকনা
েেৃবতী নয় এমন বকনা
বােন্ত প্রানী
বাচ্চা
ষাে

প্রানীর সংখ্যা
৩
২
১
১
১
২
৫
১

ট্যাে নং
১,২,৩
৪,৫
৬
৭
৮
৯,১০
১১,১২,১৩,১৪,১৫
১৬

চবএলআরআই চব্রচেং ম্যাদ্নজার ভমাবাইল এযাচিদ্কশন অনুয়ায়ী প্রজনন ব্যবস্থাপনা
ইদ্েন্টস
1

2

3

বাচ্চা প্রদান
বাচ্চা প্রদাদ্নর পর পুনরায় চহট ভিক আপ (৬০ চদন পর)
বাচ্চা প্রদাদ্নর পর প্রজনন (৮০-৮৫ চদন পর)

2 নং
োেী
1 নং
োেী

জুন ২০১৯
4
5
6 নং
োেী

6
7 নং
োেী

7

8

প্রজনদ্নর ২১ চদন পর পুনরায় চহট ভিক আপ

3 নং
োেী
x

ভপ্রেদ্নিী োয়ােদ্নাচসস (প্রজনদ্নর ৬০ চদন পর)

5 নং
োেী

ড্রচই অি (বাচ্চা প্রদাদ্নর ৬০ চদন পূদ্ব ৃ)

4 নং
োেী

প্রর্ম চহদ্ট আসার তাচরখ

8 নং
বকনা

৪. সমাধান পিচত (প্রদ্সস ম্যাপ):

নমাবাইরে ক্যারেন্ডাে নদরখ
গাভীে প্রজিি অবস্থা নজরি
নিয়া

খামারে গাভীে নিনদি ষ্ট প্রজিি অবস্থা
পর্িরবক্ষি

গাভীে প্রজিি অবস্থা
অিুর্ায়ী প্ররয়াজিীয় বযবস্থা
নিয়া

৫। প্রতযাচশত িলািল
 খামাদ্রর বাচ্চা উৎপাদন বৃচি
 খামাদ্রর দুধ উৎপাদন বৃচি
 খামারীর আচর্ ৃক লাে

৬। বতৃমান অগ্রেচত ও অবস্থা:
ভমাবাইল এযাচিদ্কশনটি বতচরর জন্য প্রদ্য়াজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহপূব ৃক এযাচিদ্কশনটি বতরীর কাজ িলমান রদ্য়দ্ে। এযাচিদ্কশনটি ভতরীর পর
এটি বাংলাদ্দশ প্রাচনসম্পদ েদ্বষিা ইনচিটিউদ্টর খামাদ্র প্রার্চমক পাইলটিং করা হদ্ব।
৭। ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে চকনা? হযা (১৪/ ০৫/২০১৯ তাচরদ্খ ভশাদ্কচসং-এ প্রদশৃন হদ্য়দ্ে)
৮। উদ্ভাবদ্কর নাম, ঠিকানা, ভমাবাইল ও ই ভমইল:
ভমা: িয়জুল ভহাসাইন চমরাজ
ববজ্ঞাচনক কমৃকতৃা, বাদ্য়াদ্টকদ্নালচজ চবোে
চবএলআরআই
ভমাবাইল: ০১৯২৬৫৩৩৬৪২
ই-ভমইল: miraz.blri@gmail.com

ভমা: আহসানুল কচবর
ববজ্ঞাচনক কমৃকতৃা, বাদ্য়াদ্টকদ্নালচজ চবোে
চবএলআরআই
ভমাবাইল: ০১৬১৭৮৫৩০৫৬
ই-ভমইল: rupom353@gmail.com

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০২
১। উদ্ভাবনী উয়যায়গর ণেয়রানািঃ ব্যবস্থা নায় BLRI FeedMaster প্িাবাইল এণিয়কেন প্রবর্যন লাভজনক খািার
২। সিস্যাঃ সঠিক ণরকল্পনা, খায ও খািার ব্যবস্থা না ও র্য়ের অভায়ব খািায়রর উৎ াদন অবস্থা অনুু্র্ায়ী খায চাণ্দা ণনরূ ি ও সঠিক
সিয়য় টিকা প্রদান করয়র্ না ারায় দুি ও িাাংয়সর উৎ াদন খরচ প্বয়ড় র্ায় এবাং প্রায়গর প্রাদুভযাব ও ণবস্তার ঘয়ট। ফয়ল খািারীরা আণর্ যকভায়ব
ক্ষণর্গ্রস্ত ্য় এবাং র্া খািারী ও উয়যািায়দর খািার করয়র্ ণনরুৎসাণ্র্ কয়র ।
৩। সিািানঃ একটি অফলাইন প্িাবাইল অযা ণলয়কেন তর্ণর করা ্য়য়য়ে র্া বয়স, ণলঙ্গ এবাং উৎ াদন অবস্থার উ র ণভণত্ত কয়র বুয়কর িা ও
তদয়ঘ যয অর্বা ওজন প্রদান সায় য়ক্ষ অণর্ অল্প সিয়য় ন্যসনাল ণরসাচ য কাউণন্সল (এন আর ণস) এর ণফণডাং স্ট্যান্ডাড য অনুসায়র স্বল্প খরয়চ গরুর জন্য
সুিি প্রেি তর্ণর করয়র্ ায়র। এয়র্ খািাণররা ঘয়রবয়সই স্য়র্ বাজায়র প্রাপ্ত ণিক্সণফয়ডর তুলনায় কি খরয়চ সুিি প্রেি তর্ণর করয়র্
ায়র।প্সইসায়র্ প্রাণির তদনণদন প্রয়য়াজনীয় সবুজ ঘায়সর ণরিান ণনি যারয়ির াো াণে খািারীয়দরয়ক িাণসক এবাং বাৎসণরক ঘাস উৎ াদন
ণরকল্পনা প্রনয়য়ন ণদক ণনয়দ যেনা প্রদান করয়র্ ায়র। এই এযাণিয়কেটি তবজ্ঞাণনক িণর্য়র্ বাসস্থান ণনিযাি এর জন্য জায়গা ণনব যাচন এবাং
বাসস্থান তর্ণরর িয়ডল সম্পয়কয ণদকণনয়দ যেনা প্রদান করয়র্ ায়র এবাং ওজন প্েল োড়া ওজন ণনন যয় করয়র্ ায়র। খািায়র প্রায়গর প্রাদুভযাব
কিায়র্ খািায়র প্রাগ প্রয়বয়ের পূয়ব য স্বয়াংণক্রয় এলািয এবাং ক্ষুদ্র বার্যার িাধ্যয়ি টিকা ও কৃণিনােক প্রদায়নর জন্য এযাণিয়কেনটি খািারীয়দর ণদক
ণনয়দ যেনা প্রদান করয়র্ ায়র। এোড়া এণিয়কেনটি ণবএলআরআই কতৃক উদ্ভাণবর্ ণবণভন্ন প্রযুণি ও প্রািী ালয়নর ণবণভন্ন ণদকণনয়দ যেনা সম্পণকযর্
র্ে ই- বুক আকায়র খািারীয়দর কায়ে প্ ৌোয়র্ ায়র । এযাণিয়কেনটি ণবএলআরআই এ কিযরর্ ণবজ্ঞানীয়দর প্িাবাইল নম্বর ও ই-প্িইল নম্বর
স্য়জই খািারীয়দর কায়ে প্ ৌৌঁয়ে ণদয়য় খািারী ও ণবজ্ঞানীয়দর িায়ে প্সতুবন্ধয়নর কাজ করয়র্ সক্ষি।
৪। বন যনা (েণবস্)
প্রেিঃ

প্রেন অ েনটি ণনব যাচন

দানাদার খায
ণনব যাচন করয়ল
একণদয়ন দানাদার
খায়যর ণিশ্রি
সম্পযণকর্ র্ে প্দখা
র্ায়ব। র্য়ব
সাপ্তাণ্ক, িাণসক,
বাৎসণরক দানাদার
খায়যর ণিশ্রি
বাসস্থানঃ
সম্পণকযর্ র্ে
অযা ণলয়কেন প্র্য়ক
জানা র্ায়ব

প্রািীর সাংখ্যা এবাং ওজন
িণর্ ণনব যাচন

ণফর্ায় ইণঞ্চয়র্ বুয়কর
িা ও তদঘ যয প্রদান
প্রািীর গড় দুি উৎ াদয়নর
র্ে প্রদান
ঘাস জার্ীয় খায ণনব যাচন করয়ল
প্রণর্ণদন ঘাস সরবরায়্র
ণরিাি জানা র্ায়ব

বাণি যক ঘাস উৎ াদন
ণরকল্পনা ণনব যাচন করয়ল
ণরকল্পনা অনুসায়র জণির
ণবন্যাস এবাং উি জণিয়র্ ঘাস
উৎ াদয়নর র্ধ্য াওয়া র্ায়ব

প্র্ অ েনটি প্দখয়র্ চান
র্া ণনব যাচন

বাসস্থান সম্পণকযর্ র্ে
স্লাইণডাং এর িাধ্যয়ি প্দখা
র্ায়ব

বাসস্থান অ েনটি
ণনব যাচন

ওজনঃ

ণচি অনুসায়র বুয়কর িা ও
তদঘ য ইণঞ্চয়র্ শূণ্যস্থায়ন ণলয়খ
চাপুন চা য়ল প্রািীর ওজন
জানা র্ায়ব

ওজন অ েনটি
ণনব যাচন
টিকার এলযািঃ
সঠিকভায়ব ভযাকণসন প্রয়য়ায়গর
জন্য ম্যানুয়ালী ভযাকণসয়নেন
ণসণডউল এবাং ভযাকণসন প্রয়য়াগ
িণর্ সম্পণকযর্ ণদক ণনয়দ যেনা
স্লাণডাংয়য়র িাধ্যয়ি প্দখা র্ায়ব

জরুরী প্র্াগায়র্াগঃ

টিকার এলযাি অ েনটি
ণনব যাচন

জরুরী প্র্াগায়র্াগ অ েনটি
ণনব যাচন

বইঃ

অ েনটি ণনব যাচয়নর র চালু ণনব যাচয়নর িাধ্যয়ি
সয়াংণক্রয় ভায়ব এলািযটি চালু ্য়ব

সিস্যার ণবিয় ণভণত্তক
ণবভাগ ণনব যাচন

ইন্টারয়নট সাংয়র্াগ সায় য়ক্ষ ণবজ্ঞানীয়দর
র্ে াওয়া র্ায়ব

বই অ েনটি ণনব যাচন

ণবিয়ণভণত্তক র্য়ধ্যর জন্য
ণবিয় ণনব যাচন

র্ে অনুসন্ধান
(শুরু)

৫। সিািান িণর্ (প্রয়সস ম্যা )

গুগল প্ি প্স্ট্ার

র্েপ্রাণপ্ত

উ য়জলা
প্রািীসম্পদ অণফস

ইউণনয়ন ণডণজটাল
প্সন্টার

(ULO, VS)

ণবএলআরআই এবাং
প্রািী সম্পদ
অণিদপ্তয়রর
ওয়য়বসাইট

র্ে প্রাণপ্ত
(য়েি)
৬। টিণসণব (র্ণদ র্ায়ক) ঃঃ
সিয়

খরচ

র্ার্ায়ার্

আইণডয়া বাস্তবায়য়নর আয়গ

৩ – ২৪ ঘন্টা

৫০-৭০০/=

২-৪ বার

আইণডয়া বাস্তবায়য়নর য়র

১-৩ ঘন্টা

২০-১০০/=

নাই

আইণডয়া বাস্তবায়য়নর ফয়ল প্সবাগ্রণ্র্ার প্রর্যাণের্ প্বণনণফট

২-২১ ঘন্টা

৩০-৬০০/=

২-৪ বার

* এণিয়কেনটির ব্যব্ার িণর্ সম্পয়কয প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তয়র কিযরর্ ২০ জন ণবভাগীয় প্রাণিসম্পদ কিযকর্যা গিয়ক প্রণেক্ষন প্রদায়নর র
এণিয়কেয়নর সক্ষির্া র্াচাই এর সিয় ণবভাগীয় প্রাণিসম্পদ কিযকর্যা গিয়ক টিণসণব সম্পণকযর্ অণভিয়র্র ণভণত্তয়র্।

এণিয়কেি কতৃযক তর্ণরকৃর্
প্রণর্ প্কণজ দানাদার প্রেয়নর
মূে ২২-২৮ টাকা র্া বাজায়র
৮। বর্য
ান অগ্রগণর্
অবস্থা
প্রাপ্তিসিপুণি
সম্পন্নওকযাটল
ণফয়ডর তুলনায় সাস্রয়ী

িাে র্ যায়য় ণরিাি ির্
খায সরবরায়্র ফয়ল
খািাণরয়দর ৩৩% খায
সরবরা্ এবাং ১৬ % খায
খরচহ্রাস প্ য়য়য়ে।

িাে র্ যায়য় ব্যবহৃর্ খািাণরয়দর
দুি উৎ াদন ২২% বৃণি
প্ য়য়য়ে।

িাে র্ যায়য় ব্যবহৃর্ খািাণরয়দর
প্িাটার্াজা করয়ি ক্ষয়ি ওজন
৮০০-১৪০০ গ্রাি/ ণদন বৃণি
প্ য়য়য়ে।

৭। প্রর্যাণের্ ফলাফল
প্দয়ে দুি ও িাাংয়সর উৎ াদয়ন স্বয়াংসম্পূি যর্া অজযয়ন এবাং সরকায়রর প্ের্ণবিব ণরকল্পনা বাস্তবায়য়ন এই এু্ণিয়কেনটি একটি গুরুেপূি য িাইল
ফলক ণ্য়সয়ব কাজ করয়ব। এটি একটি ণডণজটাল রািেযক ণ্য়সয়ব কাজ করয়র্ সক্ষি র্া খািারী এবাং সম্প্রসারি কিযকর্যায়দর গবাণদ প্রািী
ালয়ন ণবণভন্ন উদ্ভুদ সিস্যার র্াৎক্ষণিক সিািায়নর াো াণে তবজ্ঞাণনক িণর্য়র্ গবাণদপ্রািী ালি খািারীয়দর প্দার প্গাড়ায় প্ ৌৌঁয়ে ণদয়ব ।
৯। প্োয়কণসাং-এ প্রদেযন ্য়য়য়ে ণকনাঃ
প্রর্ণিকভায়ব সাভায়র খািায়র সক্ষির্া র্াচাই কয়র এণিয়কেনটি ২৮/০৩/২০১৮ স্বায়ল ঢাকায় অনুণষ্ঠর্ ইয়নায়ভসন প্োয়কণসাং ওয়াকযসয়
িাননীয় িন্ত্রী, িৎস ও প্রাণিসম্পদ িন্ত্রনালয় এর উ ণস্থণর্য়র্ িন্ত্রনালয়য় ্স্তান্তর করা ্য়। এর র এণিয়কেনটি Goggle Play Store এ
Upload করা ্য় । প্িয়স্ট্ার প্র্য়ক ১০০০০+ (দে্াজার এর অণিক) ডাউনয়লাড ্য়য়য়ে এবাং ডাউনয়লাড কারীয়দর মূোর্য়ন এযাণিয়কেটি
বর্যিায়ন ৫ এর প্েয়ল ৪.৮প্ য়য়য়ে। অর্ র এু্ণিয়কেনটি পুনরায় ১৪/০৫/২০১৯ র্াণরয়খ প্োয়কণসাং এ প্রদেযন করা ্য়য়য়ে।

৯। উদ্ভাবয়কর নাি, ঠিকানা, প্িাবাইয়ল ও ইয়িইল

উদ্ভাবয়কর নাি

ঠিকানা

প্িাঃ আ্সানুল কণবর

তবজ্ঞাণনক কিযকর্যা
বায়য়ায়টকয়নালণজ ণবভাগ
ণবএলআরআই, সাভার , ঢাকা
তবজ্ঞাণনক কিযকর্যা
বায়য়ায়টকয়নালণজ ণবভাগ
ণবএলআরআই, সাভার , ঢাকা

প্িাঃ ফয়জুল প্্াসাইন ণিরাজ

প্িাবাইয়ল ও ইয়িইল
০১৭১৭৮৫৩০৫৬
rupom353@gmail.com
০১৯২৬৫৩৩৬৪২
miraz.blri@gmail.com

১০। ণভণডও (র্ণদ র্ায়ক)

1.
2.
3.
4.

https://www.youtube.com/watch?v=H6lr_HAfSaY&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=VVBF50j9674
https://www.youtube.com/watch?v=p375GgBUX-A&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=Za8yKKf6BBg&t=30s

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৩
১। উদ্ভাবনী উয়যায়গর ণেয়রানািঃ খািার বাণনয়জযর A to Z
২। সিস্যাঃ গবাণদ প্রািীর খািার স্থা ন বর্যিায়ন একটি সিাদৃর্ বাণনজয। ণকন্তু গরু হৃিপুিকরি, গাভী ালন, োগল বা মুরণগ ালয়নর জন্য
ণরপূি য ণদক ণনয়দ যেিা একটি ণনণদ যি স্থান প্র্য়ক খািারীরা স্জলভয উ ায়য় ায় না। ণনজস্ব খািার স্থা য়নর র্াণগদ প্র্য়ক খািারীরা ণবিয়ণভণত্তক
অজ্ঞর্া বা ভাসা ভাসা জ্ঞান ণনয়য়ই খািার স্থা ন কয়রন। র্ার ণরয়প্রণক্ষয়র্ অণিকাাংে খািারীই অর্ যননণর্কভায়ব ক্ষণর্গ্রস্ত ্ন।

৩। সিািানঃ এই সিস্যার সিািান কয়ল্প একটি ণবজ্ঞানণভণত্তক এন্ড্রয়য়ড অযা স (খািার গুরু) তর্ণর করা ্য়ব প্র্খায়ন গরু ও িণ্ি হৃিপুিকরি,
োগল, মুরণগ ও গাভী ালয়নর জন্য ণবযিান সকল প্রযুণির সিন্বয়য় ণভন্ন ণভন্ন ব্যবসার জন্য ণনণদ যি ও ণরপূি য ণদক ণনয়দ যেিা র্াকয়ব। প্রণর্টি
প্যায়কয়জ ণবিয়ণভণত্তক খায ব্যবস্থা না ও অন্যান্য প্রাসণঙ্গক ণ্য়সয়বর জন্য আলাদা আলাদা কযালকুয়লটর সাংয়র্াজন করা ্য়ব এবাং একই সায়র্
প্রয়য়াজনীয় র্োণদ ণচি ও ণভণডও স্কায়র উ স্থাণ র্ ্য়ব।

৪। বন যনা (েণবস্):
ক) গরু হৃিপুিকরি প্যায়কয়জ ঢুকয়ল এই প্রযুণি ব্যব্ায়রর সকল ণনয়দ যেিা ক্রিানুসায়র াওয়া র্ায়ব। কাণির্ অ েয়ন ণ ক করয়ল সাংণিি
ণবিয়য়র র্াবর্ীয় র্োবলীর সণচি বি যিা াওয়া র্ায়ব। এখায়ন জার্ ও বয়স ণনব যাচন, ওজন ও খায়যর ণরিাি ণনি যায়ক কযালকুয়লটর, খায
প্রণক্রয়াকরি ও ব্যবস্থা না, ণবণক্র, আয়-ব্যয়র্র ণ্সাব ইর্যাণদ অন্তযভূি রয়য়য়ে। ণরিাি ণনি যায়ক কযালকুয়লটয়র গরুর ওজন, সরবরা্কৃর্ ঘায়সর
নাি ও দানাদায়রর ্ার ণনব যাচন কয়র ণদয়লই অযা স প্র্য়ক উি গরুর জন্য প্রয়য়াজনীয় ঘাস ও দানাদায়রর ণরিান াওয়া র্ায়ব। এোড়াও খায
প্রস্তুর্ ও প্রণক্রয়াজার্করয়ির ণবণভন্ন স্জ িণর্র বি যিা াওয়া র্ায়ব।
খ) প্টকসই ও লাভজনক োগয়লর খািার স্থা য়নর সম্পুি যণদক ণনয়দ যেিা এই অযা য়স ণবেদাকায়র েণবস্ বি যিা করা ্য়য়য়ে। অযা সটিয়র্ োগয়লর

ওজন ণনি যায়ক ও র্দানুর্ায়ী খায়যর ণরিাি ণনি যারক ণ্সাবর্ন্ত্র সাংয়র্াজন করা ্য়য়য়ে। এোড়া টিকা ব্যবস্থা না, বাসস্থান ণনিযাি, বয়সণভণত্তক
ণরচর্ যা, খায প্রস্তুর্প্রিালী ইর্যাণদ এখায়ন অন্তর্ভযি করা ্য়য়ে। এই প্যায়কজ অনুর্ায়ী ৪-১২ িাস র্ যন্ত সঠিক ণরিায়ন খাবার সরবরা্ ও ণরচর্ যা
করয়ল ১২ িাস য়রই ১৮-২২ প্কণজ ওজয়নর ণবক্রয় উ য়র্াগী একটি খাসী াওয়া র্ায়ব।
গ) মুরণগর প্যায়কয়জর ণনিযাি কাজ চলয়ে।
গ) িণ্য়ির প্যায়কয়জর ণনিযাি কাজ চলয়ে।
৫। সিািান িণর্ (প্রয়সস ম্যা )

শুরু

র্ে ও প্সবা প্রাণপ্তর জন্য প্খাজ-খবর
এযা স ডাউনয়লাড
প্রয়য়াজনীয় র্ে ও প্সবা প্রাণপ্ত

প্সবা গ্র্ি

৬। টিণসণব (র্ণদ র্ায়ক)
ণরণিণর্

সিয়

খরচ

র্ার্ায়ার্

আইণডয়া বাস্তবায়য়নর আয়গ

২ - ৬ িাস

২-১০ ্াজার টাকা

২-৪ বার

আইণডয়া বাস্তবায়য়নর য়র

৫ ণিণনট

১-২ টাকা

নাই

আইণডয়া বাস্তবায়য়নর ফয়ল প্সবাগ্রণ্র্ার প্রর্যাণের্
প্বণনণফট

২ - ৬ িাস

২-১০ ্াজার টাকা

---

৭। প্রর্যাণের্ ফলাফল
 খািারী ও উয়যািায়দর প্ভাগাণন্ত শুয়ণ্যর প্কাোয় প্নয়ি আসয়ব
 খািারীয়দর সিয় সাশ্রয় ্য়ব
 খািারীয়দর অর্ য সাশ্রয় ্য়ব
 গুিগর্িায়নর আণিি উৎ াদন বৃণি ায়ব
 পুণি ণনরা ত্তা ণনণির্করয়ি স্ায়ক ভূণিকা রাখয়ব
 নতুন কিযসাংস্থান তর্ণর ্য়ব ও আয় বৃণি ায়ব
 প্দেীয় প্রজাণর্ ও সম্পদ রক্ষা ায়ব

৮। বর্যিান অগ্রগণর্ ও অবস্থা

 অযা স ণনিযায়ির ৭০ % কাজ সম্পন্ন ্য়য়য়ে।
 দ্রুর্র্র সিয়র্র িয়ধ্য াইয়লাটিাং এর কাজ শুরু ্য়ব।

৯। প্োয়কণসাং-এ প্রদেযন ্য়য়য়ে ণকনাঃ

 গর্ ১৪/০৫/২০১৯ খ্ীঃ র্াণরখ প্রকল্পটি প্োয়কণসাং-এ প্রদণেযর্ ্য়য়য়ে

৯। উদ্ভাবয়কর নাি, ঠিকানা, প্িাবাইয়ল ও ইয়িইল
নাি: নাজমুল হুদা
স্থায়ী ঠিকানা: ওয়াড য নাংঃ ০৮, প্্াণল্ডাংঃ ৯৪, উত্তর আলীপুর, ফণরদপুর সদর, ফণরদপুর-৭৮০০
বর্যিান ঠিকানাঃ অণফসাস য প্কায়াট যার, ণবএলআরআই, সাভার, ঢাকা-১৩৪১
প্িাবাইলঃ ০১৭১২৬৪৫০০৯
ইয়িইলঃ hudanazmul71@blri.gov.bd
hudanazmul1971@gmail.com

১০। ণভণডও (র্ণদ র্ায়ক)

বাংলাদ্দশ ভেদ্টচরনাচর কাউচিল
উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০১
ইদ্নাদ্েশন আইচেয়ার নাম- চবচে ভেট িাইন্ডার
চশদ্রানাম- চবযমান সমস্যা:
ঢাকা ভকচন্দ্রক ভেদ্টচরনাচর কাউচিল ভর্দ্ক তথ্য সংগ্রহ করা কিসাে, ব্যয় বহুল ও সময় সাদ্পক্ষ। িলশ্রুচতদ্ত খামাচরসহ অন্যান্য সুিলদ্োেীরা
প্রকৃত প্রাচি চিচকৎসক দ্বারা ভেদ্টচরনাচর ভসবা চনদ্েন চকনা তা চনচিত নন। পচরিচতদ্ত প্রাচির প্রচত ভেশ ও হাতুদ্ে োক্টার কর্তৃক
অচিচকৎসায় প্রাচির মৃতুযসহ খামাচররা আচর্ ৃকোদ্ব ক্ষচতগ্রস্থ ও প্রতাচরত হদ্েন।

চশদ্রানাম-চবযমান ভসবা প্রদান পিচত:
সঠিক প্রাচি চিচকৎসক সম্পদ্কৃ চনচিত হওয়ার জন্য ঢাকায় এদ্স সরাসচর ভর্াোদ্র্াে করা অর্বা ভটচলদ্িাদ্নর মােদ্ম ভর্াোদ্র্াে করা।

চশদ্রানাম- সমাধান প্রচক্রয়া (প্রদ্সস ম্যাপা):
১। োক্টারদ্দর আইচে কাদ্ে ৃ QR Code ব্যবহার।
২। োক্টারদ্দর তথ্য এপ্স এর মােদ্ম প্রদশৃন।

চশদ্রানাম- উদ্যােটির মদ্ে নতুনত্ব:
১। ভমাবাইদ্লর মােদ্ম সরাসচর চনবচন্ধত প্রাচি চিচকৎসক চিচিত করা।
২। ঘদ্র বদ্স ভসবা পাওয়া।
৩। ভূয়া চিচকৎসক সনাি করা।

চশদ্রানাম- প্রতযাচশত িলািল:
আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর আদ্ে
আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর পদ্র
আইচেয়া বাস্তবায়দ্নর িদ্ল ভসবা গ্রহীতার
প্রতযাচশত ভবচনচিট

সময়
১২ ভর্দ্ক ৪৮ ঘন্টা
১ চমচনট
৪৭ ঘন্টা ৫৮ চমচনট

খরি
৫০০/- ভর্দ্ক ৫০০০/২/৪৯৮/- ভর্দ্ক ৪,৯৯৮/-

র্াতায়ত
১ ভর্দ্ক ২ চদন
০
২ চদন

চশদ্রানাম- চরদ্সাস ৃ ম্যাপ:
প্রদ্য়াজনীয় সম্পদ
খাত
জনবল
বস্তুেত
অন্যান্য

ভকার্া হদ্ত পাওয়া র্াদ্ব
চববরি
৩ জন
কচম্পউটার, স্কযানার

আইচে কাদ্ে ৃ QR Code ব্যবহার

অর্ ৃ
১.৫ লক্ষ
-৩০ হাজার

কাউচিদ্লর বাদ্জট বরাি ভর্দ্ক
অচিদ্স চবযমান
কাউচিদ্লর বাদ্জট বরাি ভর্দ্ক

বাংলাদ্দশ মৎস্য উন্নয়ন কদ্পৃাদ্রশন
উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০১
১।

উদ্ভাবনী উয়যায়গর ণেয়রানাি

:

বাৎসণরক বায়জট প্রিয়য়ন সফটওয়যার (MS Excel) এর ব্যব্ার।

২।

সিস্যা

:

বায়জট প্রিয়য়নর প্ক্ষয়ি ণনর্ভযল ণ্সাব-ণনকাে অর্ীব জরুরী। MS Word
Programme ব্যব্ার কয়র বায়জট প্রিয়ন করয়ল অয়নক র্ভলভ্রাণন্ত প্র্য়ক র্ায়।
এয়র্ কয়র অি প্রণর্ষ্ঠায়নর বায়জট প্রিয়ন ও আয়-ব্যয় সাংক্রান্ত ণবণভন্ন সিস্যার
সৃণি ্য়। কয় ায য়রেয়নর বাৎসণরক বায়জট প্রিয়য়ন সাংখ্যাগর্ র্ভলভ্রাণন্ত এবাং
সিয়য়র অ চয় ্য়।

৩।

সিািান

:

বায়জট প্রিয়য়নর র্ভলভ্রাণন্ত প্র্য়ক ণরিাি াওয়ার লয়ক্ষয MS Excel এ বায়জট
প্রিয়ন শুরু করা ্য়য়য়ে। ফয়ল সীণির্ সিয়য় ত্রুটিমুি বায়জট প্রিয়ন সম্ভব ্য়ে।
বর্যিায়ন কয় ায য়রেয়নর বাণি যক বায়জট প্রিয়য়নর প্ক্ষয়ি প্র্ ণরিাি সিয়, শ্রি ও
প্ভাগাণন্ত/র্ভলভ্রাণন্ত ্য় র্া প্র্য়ক ণরিাি াওয়ার লয়ক্ষয MS Excel-এ বায়জট
প্রিয়য়নর এ উদ্ভাবনী প্রয়চিা।

৪।

বি যনা (েণবস্)

:

৫।

সনার্ন িণর্

বর্যিান িণর্

 বর্যিায়ন MS Word এ Table তর্ণর কয়র বায়জট প্রিয়ন
করা ্য়। সাাংণখ্যক প্র্াগ-ণবয়য়াগ Manually করা ্য়
ণবিায় প্রচুর র্ভলভ্রাণন্ত ্য়।
 বারবার খসড়া তর্ণরর ফয়ল সিয়য়র অ চয় ্য়।
 বায়জট প্রিয়য়নর প্ক্ষয়ি একাণিক র্ে েয়কর Linkup করা
জরুরী। ণকন্তু MS Word এ এটি করা সম্ভব ্য় না।

 একাণিক Spread Sheet Table এর সায়র্ Link Up
কয়র বায়জট প্রিয়ন করা স্জ ্য়ব।
 সিয় ও শ্রি উভয়য়র সাশ্রয় ্য়ব।
 Excel এর Spread sheet এ Input Data ণরবর্যয়নর
সায়র্ সায়র্ এর সাংণিি সকল Data স্বয়াংণক্রয়ভায়ব
ণরবর্যন ্য়।
 আয়-ব্যয়য়র তুলনামূলক ণচি উ স্থা ন স্জর্র ্য়।

সিািান িণর্ (প্রয়সস ম্যা )

:

৬।

টিণসণব (র্ণদ র্ায়ক)

:
ণবিয়
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর আয়গ
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর য়র
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর ফয়ল প্সবা গ্র্ীর্ার
প্রর্যাণের্ প্বণনণফট

সিয়
০২ িাস (৬০ ণদন)
২০ ণদন
সিয় ও শ্রি উভয়ই সাশ্রয়

৭।

প্রর্যাণের্ ফলাফল

:

MS Excel

৮।

বর্যিান অগ্রগণর্ ও অবস্থা

:

কয় ায য়রেয়নর প্রিান কার্ যালয়স্ বণ্ঃস্থ ইউণনয়ট আইণডয়া বাস্তবায়য়নর কাজ
চলিান।

৯।

প্োয়কণসাং-এ প্রদেযন ্য়য়য়ে ণকনা

:

গর্ ১৪ প্ি, ২০১৯ ণখ্ঃ র্াণরয়খ বঙ্গবন্ধু নয়ভাণর্য়য়টার, ণবজয়সরণি, প্র্জগাঁও,
ঢাকায় অনুণষ্ঠর্ এইয়নায়ভেন প্োয়কণসাং কিযোলায় প্রদণেযর্ ্য়য়য়ে।

১০।

উদ্ভাবয়কর নাি, ঠিকানা,

:

রওেনুল ্ক, অর্ য ণনয়ন্ত্রক, বািউক, ঢাকা,

প্িাবাইল ও ই-য়িইল নাম্বার

১১।

ণভণডও (র্ণদ র্ায়ক)

এ বায়জট প্রিয়য়নর ফয়ল র্ভলভ্রাণন্ত এবাং সিয়য়র অ চয় হ্রাস ায়।

০১৭২৩-২১৫৯৩৮, rimondubba@gmail.com.

:

প্রয়র্াজয নয়।

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০২
১।

উদ্ভাবনী উয়যায়গর ণেয়রানাি

:

অনলাইয়ন ফরিাণলনমুি িাে ণবক্রয় কার্ যক্রয়ির প্সবা স্জীকরি।

২।

সিস্যা

:

কিযব্যস্ত জীবয়ন বাজায়র ণগয়য় িাে ক্রয়য়র ণবড়ম্বনা, সিয় ও শ্রয়ির অ চয় ঘয়ট
র্ায়ক।

৩।

সিািান

:

বর্যিায়ন কিযব্যস্ত জনয়গাণষ্ঠ বাজায়র ণগয়য় িাে ক্রয় করয়র্ প্র্ ণরিাি সিয়, অর্ য
ও শ্রি ব্যয় কয়রন র্া প্র্য়ক ণরিাি প্রদায়নর লয়ক্ষয অর্ যাৎ ঘয়র বয়স অনলাইয়নর
িাধ্যয়ি ফরিাণলনমুি র্াজা িাে ক্রয়য়র প্সবা াওয়ার জন্য এ উদ্ভাবনী প্রয়চিা।

৪।

বি যনা (েণবস্)

:

 ণডণজটাল িণর্য়র্ প্সবা প্রদান।
 ঘয়র বয়স িৎস্য প্রাণপ্তর সুণবিা।
 সফটওয়যায়রর িাধ্যয়ি প্সবা ব্যবস্থা নার ফয়ল প্িাবাইল প্ফায়নর
িাধ্যয়ি অড যার করা সম্ভব।
৫।

সিািান িণর্ (প্রয়সস ম্যা ) :

৬।

টিণসণব (র্ণদ র্ায়ক)

:
ণবিয়
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর আয়গ
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর য়র
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর ফয়ল প্সবা
গ্র্ীর্ার প্রর্যাণের্ প্বণনণফট

সিয়
বাজায়র ণগয়য় র্াচাই-বাোইয়য়র িাধ্যয়ি
িাে ক্রয় কয়র বাসায় প্ ৌৌঁোয়র্ ১-১.৩০
ঘণ্টা সিয় লাগর্।
ঘয়র বয়স ১০-১৫ ণিণনয়টর িয়ধ্য েন্দসই
িায়ের অড যার প্দয়া র্ায়।
সিয় ও শ্রয়ির সাশ্রয়

৭।

প্রর্যাণের্ ফলাফল

:

প্ভািাগি ঘয়র বয়সই অন-লাইয়নর িাধ্যয়ি ফরিাণলনমুি র্াজা িাে ক্রয়য়র
সুণবিা প্ য়য় র্ায়ক।

৮।

বর্যিান অগ্রগণর্ ও অবস্থা

:

বাস্তবাণয়র্।

৯।

প্োয়কণসাং-এ প্রদেযন ্য়য়য়ে ণকনা

:

গর্ ২৮ প্ফব্রুয়াণর, ২০১৮ ণখ্ঃ র্াণরয়খ বাাংলায়দে ণেল্পকলা একায়ডিীর আট য
গ্যালারীয়র্ ইয়নায়ভেন প্োয়কণসাং কিযোলায় প্রদণেযর্ ্য়য়য়ে।

১০।

উদ্ভাবয়কর নাি, ঠিকানা,
প্িাবাইল ও ই-য়িইল নাম্বার

:

প্িাঃ আব্দুল ্াণলি সরকার, প্রািন ব্যবস্থা ক, ণব িন ণবভাগ, বািউক, ঢাকা,
০২-৯১৪০০২৬, bfdc_64@yahoo.com

১১।

ণভণডও (র্ণদ র্ায়ক)

:

প্রয়র্াজয নয়।

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৩
১।

উদ্ভাবনী উয়যায়গর ণেয়রানাি

:

প্রণড টু কুক ণফে প্সবা স্জীকরি।

২।

সিস্যা

:

কিযব্যস্ত জীবয়ন বাজায়র ণগয়য় িাে ক্রয়য়র ণবড়ম্বনা, সিয় ও শ্রয়ির অ চয় ্য়।

৩।

সিািান

:

বর্যিান অবস্থায় একজন প্ক্রর্া বাজায়র ণগয়য় িাে ক্রয় করয়র্ প্র্ ণরিাি সিয়,
অর্ য ও ক্রয় রবর্ী িাে কাটা-য়িায়ার োয়িলা প্ভাগ কয়র র্া প্র্য়ক ণরিাি
াওয়ার লয়ক্ষয প্রণড টু কুক ণফে আইণডয়া।

৪।

বি যনা (েণবস্)

:

 িাে কুটা অবস্থায় রান্নার উ য়র্াগী কয়র ণবক্রয় করা ্য় বয়ল
কিযজীবী িণ্লায়দর িাে কাটা-প্িায়ার োয়িলা মুিকরি।
 অণর্ স্য়জ খাবার প্রস্তুর্করি।
 স্জপ্রাপ্য, স্জলভয, চিকপ্রদ, সুস্বাদু এবাং সঠিক গুিগর্িান।
 দীঘ য সিয় সাংরক্ষয়ির সুণবিা।
৫।

সিািান িণর্ (প্রয়সস ম্যা )

:

৬।

টিণসণব (র্ণদ র্ায়ক)

:
ণবিয়
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর আয়গ
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর য়র
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর ফয়ল প্সবা
গ্র্ীর্ার প্রর্যাণের্ প্বণনণফট

সিয়
ক্রয়কৃর্ িাে রান্নার উ য়র্াগী করার জন্য
সিয় এবাং শ্রি ব্যয় ্য়র্া।
প্রণড টু কুক ণফে রান্নার উ য়র্াগী অবস্থায়
র্ায়ক ণবিায় এয়র্ সিয় ও শ্রি কি ব্যয়
্য়।
কিযব্যস্ত জীবয়ন সিয় ও শ্রয়ির সাশ্রয়

৭।

প্রর্যাণের্ ফলাফল

:

প্রণড টু কুক ণফে রান্নার উ য়র্াগী অবস্থায় র্ায়ক ণবিায় এয়র্ িাে ণরোর ও
রান্না করয়র্ সিয় ও শ্রি সাশ্রয় ্য়।

৮।

বর্যিান অগ্রগণর্ ও অবস্থা

:

কার্ যক্রি চলিান রয়য়য়ে।

৯।

প্োয়কণসাং-এ প্রদেযন ্য়য়য়ে ণকনা

:

গর্ ২৮ প্ফব্রুয়াণর, ২০১৮ ণখ্ঃ র্াণরয়খ বাাংলায়দে ণেল্পকলা একায়ডিীর আট য
গ্যালারীয়র্ ইয়নায়ভেন প্োয়কণসাং কিযোলায় প্রদণেযর্ ্য়য়য়ে।

১০।

উদ্ভাবয়কর নাি, ঠিকানা,

:

প্িাঃ নূর আলি, ণফে প্রয়সণসাং স্কারী, ণব িন ণবভাগ, বািউক, ঢাকা।

প্িাবাইল ও ই-য়িইল নাম্বার

১১।

ণভণডও (র্ণদ র্ায়ক)

০২-৯১৪০০২৬, bfdc_64@yahoo.com

:

প্রয়র্াজয নয়।

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৪
১।

উদ্ভাবনী উয়যায়গর ণেয়রানাি

:

কাপ্তাই প্লয়ক প্িাবাইল িণনটণরাং প্সবা স্জীকরি।

২।

সিস্যা

:

(ক) কাপ্তাই প্লয়ক ণবযিান িৎস্য অভয়াশ্রয়ি অনবি িাে ণেকার।
(খ) কাপ্তাই প্লয়ক িাে আ্রি বন্ধকালীন সিয়য় িা িােস্ ণবণভন্ন প্রজাণর্র িাে
অনবিভায়ব ণেকার।

৩।

সিািান

:

৪।

বি যনা (েণবস্)

:

কাপ্তাই প্লয়ক িাে আ্রি বন্ধকালীন ণবণভন্ন প্রজাণর্র িাে, িা িাে ও িৎস্য
অভয়াশ্রি (সারা বের) এ অনবিভায়ব িাে ণেকার বন্ধকরয়ির ণনণিত্ত এ আইণডয়া
প্রদান করা ্য়য়য়ে।

 স্বল্প সিয়য় কাপ্তাই প্লয়কর জলসীিায় ণনরা ত্তা প্জারদারকরি।
 অনবি িাে ণেকার বয়ন্ধ অয়নকাাংয়ে লাঘব ্ওয়া।
 প্িাবাইল িণনটণরাং ণসয়স্ট্ি চালুর ফয়ল নজরদাণর বৃণি ায়।
৫।

সিািান িণর্ (প্রয়সস ম্যা )

:

৬।

টিণসণব (র্ণদ র্ায়ক)

:
ণবিয়
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর আয়গ
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর য়র
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর ফয়ল প্সবা
গ্র্ীর্ার প্রর্যাণের্ প্বণনণফট

সিয়
সঠিকভায়ব িণনটণরাং করা প্র্র্ না ণবিায়
প্জয়লরা অনবিভায়ব িৎস্য ণেকার করয়র্া।
অনবি িৎস্য ণেকায়রর র্ে াওয়ার র স্বল্প
সিয়য়র িয়ধ্য কার্ যকর অণভর্ান ণরচালনা
করা সম্ভব।
িায়ের উৎ াদন বৃণি ও অনবি িাে ণেকার
হ্রাস।

৭।

প্রর্যাণের্ ফলাফল

:

িণনটণরাং প্সবা চালু করার ফয়ল অনবি িাে ণেকার এবাং িা িােস্ অভয়াশ্রয়ির
িাে ণেকার হ্রাস প্ য়য়য়ে।

৮।

বর্যিান অগ্রগণর্ ও অবস্থা

:

বাস্তবাণয়র্।

৯।

প্োয়কণসাং-এ প্রদেযন ্য়য়য়ে ণকনা

:

গর্ ২৮ প্ফব্রুয়াণর, ২০১৮ ণখ্ঃ র্াণরয়খ বাাংলায়দে ণেল্পকলা একায়ডিীর আট য
গ্যালারীয়র্ ইয়নায়ভেন প্োয়কণসাং কিযোলায় প্রদণেযর্ ্য়য়য়ে।

১০।

উদ্ভাবয়কর নাি, ঠিকানা,

:

প্িাঃ িাসুদুল আলি, ব্যবস্থা ক, বাস্তবায়ন ণবভাগ, বািউক, ঢাকা,

প্িাবাইল ও ই-য়িইল নাম্বার

১১।

ণভণডও (র্ণদ র্ায়ক)

০১৭১৬-৩৭৯৪০৮, masudulngn@gmail.com

:

প্রয়র্াজয নয়।

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৫
১।

উদ্ভাবনী উয়যায়গর ণেয়রানাি

:

কাপ্তাই প্লয়ক উৎ াণদর্ িাে ণডণজটাল প্েয়ল ণরিা করি।

২।

সিস্যা

:

অবর্রি প্কয়ন্দ্র অবর্রিকৃর্ িায়ের সঠিক ণরিাি ণনি যয় করয়র্ না ারা।

৩।

সিািান

:

বর্যিায়ন িৎস্যজীবী/ িৎস্য ব্যবসায়ীরা কাপ্তাই প্লয়ক িাে ণরিায় র প্সবা প্ য়র্
ণগয়য় প্র্ ণরিাি সিয়, শ্রি ও প্ভাগাণন্ত/দুয়ভযায়গর ণেকার ্য় র্া প্র্য়ক ণরিাি
াওয়ার লয়ক্ষয ণডণজটাল প্েয়ল প্সবা উদ্ভাবনী প্রয়চিা।

৪।

বি যনা (েণবস্)

:

 ণডণজটাল িণর্য়র্ প্সবা প্রদান।
 প্রজাণর্ণভণত্তক িায়ের সঠিক ওজন ণরিা করি।
 িাে ণরিায় র জন্য সিয় ও শ্রি সাশ্রয়।
৫।

সিািান িণর্ (প্রয়সস ম্যা )

:

৬।

টিণসণব (র্ণদ র্ায়ক)

:
ণবিয়
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর আয়গ
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর য়র
আইণডয়া বাস্তবায়য়নর ফয়ল
প্সবা গ্র্ীর্ার প্রর্যাণের্
প্বণনণফট

সিয়
টন প্রণর্ ৪৫ ণিণনট-১
ঘণ্টা
টন প্রণর্ ৫ ণিণনট-১০
ণিণনট
সিয় ও শ্রি উভয়ই
সাশ্রয়

আয়
১,০০,০০০ টাকা
১,০৫,০০০ টাকা
১,১০,০০০ টাকা
টন প্রণর্ ৫০০০-১০০০০
টাকা বৃণি

৭।

প্রর্যাণের্ ফলাফল

:

অবর্রিকৃর্ িায়ের ণরিাি ণনর্ভযলভায়ব এবাং স্বল্পর্ি সিয়য় ণরিা করা সম্ভব
্য়।

৮।

বর্যিান অগ্রগণর্ ও অবস্থা

:

বাস্তবাণয়র্।

৯।

প্োয়কণসাং-এ প্রদেযন ্য়য়য়ে ণকনা

:

গর্ ২৮ প্ফব্রুয়াণর, ২০১৮ ণখ্ঃ র্াণরয়খ বাাংলায়দে ণেল্পকলা একায়ডিীর আট য
গ্যালারীয়র্ ইয়নায়ভেন প্োয়কণসাং কিযোলায় প্রদণেযর্ ্য়য়য়ে।

১০।

উদ্ভাবয়কর নাি, ঠিকানা,

:

প্িাঃ োিসুজ্জািান, ব্যবস্থা ক, ণরকল্পনা ণবভাগ, বািউক, ঢাকা

প্িাবাইল ও ই-য়িইল
১১।

ণভণডও (র্ণদ র্ায়ক)

০১৮৪৪-১৩৯২৬৩, hero01762854606@gmail.com
:

প্রয়র্াজয নয়

বাাংলায়দে িৎস্য গয়বিিা ইনণস্ট্টিউট
উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০১
1. D™¢vebx D‡`¨v‡Mi wk‡ivbvg
wi‡qj †gvevBj G¨vwcø‡Kkb (B-Bwjk) Gi gva¨‡g Bwjk m¤ú` e¨e¯’vcbv welqK Z_¨ mnRxKiY|

2. mgm¨vejx
 Bwjk gv‡Qi RxebP‡µi cÖvq mKj ¯Í‡i AwZ AvniY n‡q _v‡K|
 bZzb cÖR‡b¥ cÖ‡ekb e¨nZ n‡”Q Ges
 m‡ev©”P cÖRbb †gŠmy‡g gv Bwjk AwZ AvniY n‡”Q|

3. mgvavb/M„nxZ Kvh©µg
†mev mnRxKi‡Yi j‡ÿ¨ wi‡qj UvBg ‡gvevBj G¨vwcø‡Kkb B-Bwjk ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb Ki‡e| Bwjk m¤ú‡`i mnbkxj
Drcv`b eRvq ivLv I Drcv`b e„w×i wewfbœ Kjv-‡KŠkj m¤ú‡K© wi‡qj UvBg ‡gvevBj G¨vwcø‡Kk‡bi (B-Bwjk) gva¨‡g Rvb‡Z
cvi‡e| Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i m‡ev©Ëg e¨env‡ii gva¨‡g KZ©…cÿ KZ…©K DØy×KiY †g‡m‡Ri gva¨‡g †R‡jiv mn‡RB
m‡PZb n‡Z cvi‡eb|

4. eY©bv
Bwjk evsjv‡`‡ki RvZxq A_©bxwZ‡Z ¸iæZ¡c~Y© Ae`vb iv‡L| AwZ m¤úªwZ hv wRAvB cY¨ wn‡m‡e ghv©`v jvf K‡i‡Q| GQvovI
Bwjk e¨e¯’vcbvq evsjv‡`k we‡k^ †ivj g‡Wj| G j‡ÿ¨ Z_¨-cÖhyw³i m‡ev©Ëg e¨env‡ii gva¨‡g Bwjk m¤ú` e¨e¯’vcbv welqK
Z_¨vejx me©mvavi‡Yi †`vi‡Mvovq †cuŠQv‡bv cÖ‡qvRb| Bwjk m¤ú` e¨e¯’vcbvq miKvi KZ…©K M„nxZ Kvh©µg, Drcv`b e„w×i
e¨e¯’vcbv †KŠkj, cÖavb cÖRbb †ÿÎmg~n, AfqvkÖgmg~n, RvUKv aivi †gŠmyg, Bwjk Drcv`‡b cÖwZeÜKZvmn Bbw÷wUDU
KZ©„K M‡elbvjä djvdjmg~n G A¨vc‡mi gva¨‡g Rvbv hv‡e| d‡j mwVK mg‡q mwVK Z_¨ †c‡Z, mgq I A‡_©i mvkª‡qi
wbwg‡Ë G wi‡qj UvBg ‡gvevBj G¨vwcø‡Kkb wU cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q|

5. mgvavb c×wZ (cÖ‡mm g¨vc)

D™¢vweZ wi‡qj UvBg A¨vc‡mi (B-Bwjk) gvV
chv©‡q e¨enviKvix‡`i Ici Rwic Kvh©µg
Rwi‡c Bwjk †R‡j, e¨emvqx, wewfbœ chv©‡qi
D‡`¨v³v mvsevw`K, m¤úªmvibKgx© AskMÖnY Ki‡eb
cÖwZ‡e`b ˆZix

6. cÖZ¨vwkZ djvdj
 Bwjk m¤ú` e¨e¯’vcbvq miKvi KZ©„K M„nxZ Kvh©µg, Drcv`b e„w×i e¨e¯’vcbvq †KŠkjmn Bbw÷wUDU
KZ©„K M‡elYvjä djvdjmg~n mn‡RB Rvbv hv‡e|
 mwVK mgq mwVK Z_¨ Rbv hv‡e, mgq I A‡_©i mvkÖq n‡e Ges Bwj‡ki Drcv`b e„w× cv‡e|
7. eZ©gvb AMÖMwZ I Ae¯’v
wi‡qj UvBg A¨vcmwUi cvBjwUs I WvUv †fwj‡Wk‡bi KvR Pjgvb i‡q‡Q|

gvV ch©v‡q D‡`¨vMwU cvBjwUs I WvUv †fwj‡Wk‡bi Kvh©µg
8. ‡kv‡Kwms-G cÖ`k©b
grm¨ I cÖvYxm¤ú` gš¿Yvj‡qi gvbbbx gš¿x gnv`‡qi Dcw¯’wZ‡Z e½eÜz b‡fv w_‡qUv‡i MZ 14 †g 2019 mv‡j D‡`¨vMwUi 1g
†kv‡Kwms cÖ`wk©Z nq|

9. D™¢ve‡Ki bvg
†gvt Aveyj evkvi
DaŸ©Zb ˆeÁvwbK Kg©KZ©v
evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU
B-‡gBjtmabashar.bfri@gmail.com

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০২
weGdAviAvB Bb KvßvB †jK Bb‡dv (A¨vcm)
1. D™¢vebx D‡`¨v‡Mi wk‡ivbvg
iv½vgvwU cve©Z¨ †Rjvi gvQ Pvl‡hvM¨ Rjvkq¸‡jv‡K Z_¨-cÖhyw³i mvnv‡h¨ Pv‡li AvIZvq Avbvi gva¨‡g KvßvB †j‡Ki grm¨
Rxe-‰ewPÎ¨iÿv I e¨e¯’vcbv †KŠkj mnRxKiY|

2. mgm¨vejx


`~~M©g cvnvox GjvKvi Pvlxiv mwVK mg‡q gvQ Pv‡li KvwiMwi Z_¨ bv ‡c‡q RxweKvi ZvwM‡` KvßvB †j‡K gvQ AvniY
K‡i|



eiKj I wejvBQwo Dc‡Rjvq grm¨ Awdm bv _vKvq Pvlxiv A‡bK `~M©g c_ cvwo w`‡q cvk¦©eZ©x Ab¨ Dc‡Rjv grm¨
Awd‡m civg‡k©i Rb¨ hvq| d‡j mgq I A_© e¨q nIqvq Pvlxiv gvQ Pv‡l AvMÖn nvwi‡q †d‡j|



iv½vgvwU cve©Z¨ †Rjvi grm¨m¤ú‡`i Z_¨ mKj †kÖYx-‡ckvi RbmvaviY‡K Rvbv‡bv|

3. mgvavb/M„nxZ Kvh©µg
iv½vgvwU cve©Z¨ †Rjvq gvQ Pvl‡hvM¨ Av‡bK cyKzi/µxK i‡q‡Q| GB Rjvkq¸‡jv‡Z AvaywbK c×wZ‡Z gvQ Pv‡li AvIZvq
Avb‡Z cvi‡j ‡j‡Ki Dci evowZ gvQ Avnib Pvc Kg‡e| d‡j ‡j‡K grm¨ Rxe-‰ewPÎ¨ iÿv cv‡e| cvnvox GjvKvq gvQ
Pv‡l A‡bK mgm¨ i‡q‡Q| G‡`i g‡a¨ Pvlx‡` gvQ Pvl m¤ú‡K© KvwiMix Z‡_¨i Afve Ab¨Zg| mwVK mg‡q mwVK Z_¨ bv
cvIqv, mgq I A‡_©i Afv‡e grm¨ Awd‡m G‡m Pvlx‡`i civgk© I †mev MÖnY bv Kiv, gvQ Pv‡li DcKiY we‡kl K‡i gv‡Qi
†cvbv I Lv‡`¨i AcÖZzjZv BZ¨vw` mgm¨¸‡jv we‡kl fv‡e D‡jøL‡hvM¨| Pvlx‡`i GB mgm¨¸‡jvi mvgvavbmn iv½vgvwU †Rjvi
grm¨m¤ú` mevi Kv‡Q mnRfv‡e Dc¯’vcb Kivi j‡ÿ¨ weGdAviAvB Bb KvßvB ‡jK Bb‡dv A¨v‡Ûªv‡qW A¨vcm ˆZix Kiv
n‡q‡Q|
4. eY©bv (Qwemn)

4.1 A¨vcmwU ˆZixi jÿ¨
Z_¨-cÖhyw³i m‡e©vËg e¨env‡ii gva¨‡g cÖZ¨šÍ `~M©g cvnvox GjvKvi gvQ Pvlx, ‡R‡j, bvm©vivi, n¨vPvix gvwjK,
D‡`¨v³vmn mswkøó mKj‡K iv½vgvwU †Rjvi grm¨m¤ú` I gvQ Pvl m¤úK©xZ Z_¨ mn‡RB †cuŠ‡Q †`qv|
4.2 A¨vcm&wUi ˆewkó
 †h †Kvb A¨v‡Ûv‡qW †gvevBj Pvjv‡bv hv‡e|
 User Friendly nvIqvq meai‡bi †jvKRb A¨vcm&wU Acv‡iU Ki‡Z cvi‡e|

 A¨vc wU ‡Z †gby, mve-‡gby Ggbfv‡e mwbœ‡ewkZ Kiv n‡q‡Q †hgb mn‡RB †gby †Lvjv I eÜ Kiv hvq| G‡ÿ‡Î †Kvb
B›Uvi‡b‡Ui cÖ‡qvRb nq bv|
 Kvjvi Kgwe‡bkb, MÖvwd·-wWRvBb ¸‡jv D”P †iRy‡jkb m¤úbœ nqvq Aÿi¸‡jv mn‡RB cov hvq Ges Qwe ¸‡jv Lye
my›`i †`Lv hvq|
4.3 A¨vcm&wUi ‡gby cwiwPwZ
KvßvB †j‡Ki grm¨ Rxe-‰ewPÎ¨
KvßvB †j‡Ki evwYwR¨K ¸iæZ¡ m¤ú~Y© grm¨ cÖRvwZi ZvwjKv, grm¨ cÖRvwZi msL¨v Ges grm¨ Rxe-‰ewP‡Î¨i cwieZ©‡bi
µgaviv mn‡RB GB †gby †_‡K cvIqv hv‡e| D‡jøL¨, eZ©gv‡b cÖavb¨ we¯ÍviKvix cÖRvwZ, gRy`/`yN©Ubvµ‡g ms‡hvwRZ
cÖRvwZ, B‡Zvg‡a¨ wejyß grm¨ cÖRvwZ, wejyß cÖvq grm¨ cÖRvwZ Ges µg-n«vmgvb grm¨ cÖRvwZ BZ¨vw` ¸iæZ¡c~Y© Z_¨
GB †gby‡Z mwbœ‡ewkZ Av‡Q|

grm¨ Drcv`b
KvßvB †j‡K †n±‡i, cÖwZ kZ‡K KZ gvQ Drcv`b nq Zv Rvbv hv‡e Ges †jK †_‡K MZ 15 eQ‡ii wK cwigvb gvQ
n«` †_‡K AvniY n‡q‡Q Zv MÖv‡di gva¨‡g †`Lv‡bv n‡q‡Q| iv½vgvwU †Rjvq †gvU gvQ Drcv`b, gv‡Qi NvUwZ Ges
Rb cªwZ KZ gvQ MÖnY n‡”Q BZ¨vw` ¸iæZ¡c~Y© Z_¨ GB †gby‡Z cvIqv hv‡e|

‡j‡Ki mnbkxj e¨e¯’vcbv †KŠkj
grm¨ cÖRbb‡ÿÎ msiÿb, AfqvkÖ‡gi Kvh©KvwiZv, cvnvox †Nvbvq †cvbv Drcv`b †KŠkj, my¯,’ mej I eo AvKv‡i
†cvbv gRy`, RuvK I Kv‡i›U Rvj w`‡q gvQ AvniY eÜ, LuvPvi g‡bv‡m· †Zjvwcqv mn D”P g~j¨evb gvQ Pvl BZ¨vw`
welq¸‡jv mywbw`©ó Z_¨ I M‡elYv jä djvd‡ji wfwË ˆZix gZvgZ GB †gby †_‡K cvIqv hv‡e| hv mnbkxj ‡jK
e¨e¯’vcbvi †KŠkj wn‡m‡e e¨eüZ n‡Z cv‡i|

grm¨ m¤ú`
iv½vgvwU cve©Z¨ †Rjvq 10 wU Dc‡Rjvq KqwU cyKzi, µxK/‡Nvbv, n¨vPvix/bvm©vix Av‡Q Zv Rvbv hv‡e| GQvov †j‡Ki
AvqZb, Mo MfxiZv, †gvU wbeÜxZ grm¨Rxwei msL¨v, grm¨ Pvlxi msL¨v BZ¨vw` welq¸‡jv mvavib I wewea †gby‡Z
K¬xK Ki‡j cvIqv hv‡e|

gv‡Qi †ivM I cÖwZKvi
gv‡Qi wewfbœ †ivMevjvB, †iv‡Mi jÿY I Zvi cÖwZKvi ev¯Íe wPÎmn Lye mnR I mvejxj fvlvq Dc¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
wP‡Îi mv‡_ wgwj‡q gvQ Pvlx mn‡RB gv‡Qi †ivM kbv³ Ki‡Z cvi‡eb Ges †ivM †_‡K wKfv‡e cÖwZKvi cvIqv hv‡e
Zv Pvlx GB A¨cmwU e¨envi K‡i mn‡RB mgvavb Ki‡Z cvi‡eb|

gvQ Pvl e¨e¯’vcbv
gvQ Pvlx †Kvb gv‡m †Kvb cÖRvwZi gvQ Pvl Ki‡e, gvQ Pv‡l wbqwgZ KiYxq BZ¨vw` welq GB †gby †_‡K cvIqv hv‡e|
†cvbv gRy` c~e©eZ©x I cieZ©x cwiPh©v, †cvbv gRy`, cÖwZ kZvs‡k KqwU †Kvb cÖRvwZi †cvbv gRy` Ki‡Z n‡e, †cvbvi
AvKvi KZUzKz n‡j fvj nq BZ¨vw` welq¸‡jv Lye mnRfv‡e GB †gby‡Z Dc¯’vcb Kiv n‡q‡Q| GQvovI gvQ Pv‡l
e¨eüZ wewfbœ GKK I iƒcvšÍi GLv‡b cvIqv hv‡e|

5. mgvavb c×wZ (cÖ‡mm g¨vc)
D™¢vweZ KvßvB †jK Bb weGdAviAvB A¨vcm Gi gvV chv©‡q
e¨enviKvix‡`i Dci Rwic Kvh©µg cwiPvjbv Kiv

Rwi‡c gvQ Pvlx, †R‡j, wewfbœ chv©‡qi D‡`¨v³v, mvsevw`K,
m¤úªmviYKgx© AskMÖnY K‡ib

cÖwZ‡e`b ˆZix

6. cÖZ¨vwkZ djvdj
Pvlx‡`i mgq I A_© mvkÖq
A¨vcmwU e¨env‡ii gva¨‡g `~M©g cvnvox GjvKvi cÖvwšÍK Pvlxmn gvQ Pv‡li mv‡_ mswkøó mK‡jB Kg mgq I Li‡P gvQ Pvl I
†jK e¨e¯’vcbv msµvšÍ Z_¨ mn‡RB cv‡e|

‡j‡Ki Rxe-‰ewPÎ¨ iÿv
cve©Z¨ iv½vgvwU †Rjvi gvQ Pvl‡hvM¨ Rjvkq¸‡jvi (cyKzi I µxK) mwVK e¨env‡ii gva¨‡g gv‡Qi Drcv`b e„w×i gva¨‡g
KvßvB †j‡K gv‡Qi AwZwi³ AvniY Pvc K‡g hv‡e| d‡j ‡j‡K cÖRbbÿg gv‡Qicwigvb e„w× cv‡e| G‡Z K‡i gv‡Qi Rxe‰ewPÎ¨ iÿv cv‡e|

Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó
‡jK eÜKvjxb mg‡q Rjvkq¸‡jv‡Z gvQ Pvl Kivi gva¨‡g †R‡j‡`i weKí Kg©ms¯’v‡b my‡hvM m„wó n‡e|

7. eZ©gvb AMÖMwZ I Ae¯’v
A¨vcmwU cÖ_g ch©v‡qi cvBjwUs Gi KvR †kl n‡q‡Q| D‡`¨vMwU Av‡iv cvBjwUs I WvUv †fwj‡Wk‡bi KvR Pjgvb
i‡q‡Q|

gvV ch©v‡q D‡`¨vMwU cvBjwUs I WvUv †fwj‡Wk‡bi Kvh©µg

8. ‡kv‡Kwms-G cÖ`k©bt
grm¨ I cÖvYxm¤ú` gš¿Yvj‡qi gvbbbx gš¿x gnv`‡qi Dcw¯’wZ‡Z evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwgi AvU© M¨vjvwi‡Z MZ
10 gvP© 2018 mv‡j D‡`¨vMwUi 1g †kv‡Kwms G cÖ`wk©Z nq|

9. D™¢ve‡Ki bvgt
†gvt Aveyj evkvi
DaŸ©Zb ˆeÁvwbK Kg©KZ©v
evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU
B-‡gBjtmabashar.bfri@gmail.com

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৩
উদ্ভাবনী উদ্িাদ্ের চশরনামিঃ চিংচে স্বাস্থয বাতায়ন
সমস্যািঃ
মাঠ পর্ ৃাদ্য় চিংচে স্বাস্থয ভসবা ও ভরাে চবষয়ক ধারনা না র্াকায় প্রতযন্ত অঞ্চদ্লর িাষীোইদ্দর দীঘ পর্ পাচে চদদ্য়
ভসবা ভকদ্ন্দ্র আসদ্ত হয়। অদ্নক সময় সঠিক োদ্ব নমুনা সংগ্রহ না করার কারদ্ি ভরাদ্ের প্রকৃত কারন অনুসন্ধান
করা সম্ভব হয় না।
সমাধানিঃ
উদ্ভাচবত ভমাবাইল এযাচিদ্কশন ব্যবহার কদ্র িাষীোইদ্য়রা ভদদ্শর প্রতযন্ত উপকূলীয় এলাকা ভর্দ্কই তার খামাদ্র
আক্রান্ত চিংচের মেদ্কর কারি সম্পদ্কৃ প্রার্চমক ধারনা লাে করদ্ত পারদ্ব। এর পাশাপাচশ, প্রদ্য়াজদ্ন সংচিি
কর্মকৃতাৃ র সাদ্র্ সরাসচর কর্া বদ্ল তার সমস্যার জন্য করিীয় চনধ ৃারন করদ্ত পারদ্ব।
বি ৃনািঃ
উদ্ভাবনী উদ্িাদ্ের আওতায় চিংচের চবচেন্ন ভরাদ্ের চবস্তাচরত সচিত্র চববরদ্নর সাদ্র্ সাদ্র্ ভরাদ্ের সম্ভব্য কারন ও
প্রচতকার চবষয়ক চববরন সহ একটি ভমাবাইল এযাচিদ্কশন বতচর করা হদ্ব। এর িদ্ল িাষী োইদ্য়রা তার খামাদ্র
আক্রান্ত চিংচে ভকান ভরাদ্ে আক্রান্ত ভস সম্পদ্কৃ প্রার্চমক ধারনা লাে করদ্ত সক্ষম হদ্বন। এর পাশাপাচশ খামাদ্রর
পাচন অর্বা চিংচের নমুনা ল্যাব পরীক্ষার প্রদ্য়াজন হয় তাহদ্ল র্র্ার্র্ উপাদ্য় নমুনা সংগ্রহ চবষয়ক চনদ্দ ৃশনা ভদয়া
র্াকদ্ব। এোোও িাষীোইদ্য়রা িাইদ্ল, সংচিি কর্মকৃতাৃ র সাদ্র্ও তার খামাদ্র সৃি সমস্যা চনদ্য় আদ্লািনা করদ্ত
পারদ্ব।

সমাধান পিচতিঃ
উদ্ভাচবত ভমাবাইল এযাচিদ্কশনটিদ্ত চিংচের চবচেন্ন ভরাদ্ের চবস্তাচরত সচিত্র চববরদ্নর সাদ্র্ সাদ্র্ ভরাদ্ের সম্ভাব্য
কারন ও প্রচতকার চবষয়ক চববরন উদ্েখ র্াকদ্ব। এর িদ্ল িাষী োইদ্য়ররা তার খামাদ্র আক্রান্ত চিংচে ভকান
ভরাদ্ে আক্রান্ত ভস সম্পদ্কৃ প্রার্চমক ধরনা লাে করদ্ত সক্ষম হদ্বন। র্চদ খামাদ্রর পাচন অর্বা চিংচের নমুনা ল্যাব
পরীক্ষার প্রদ্য়াজন হয় তাহদ্ল র্র্ার্র্ উপাদ্য় নমুনা সংগ্রহ কদ্র ভসবা ভকদ্ন্দ্র চনদ্য় আসদ্ত সক্ষম হদ্ব। অন্যর্ায়
ভদখা র্ায় ভর্, দূরদুরান্ত ভর্দ্ক র্ত্রতত্রোদ্ব নমুনা সংগ্রহ করার কারদ্ন অদ্নক সময় প্রকৃত ভরাে চনর্ণয়ৃ করা সম্ভব হয়
না। আবার অদ্নদ্ক ভক্ষদ্ত্র জ্ঞাদ্নর সীমাবিতা ভহতু সামান্য করদ্ন চদর্ঘৃ পর্ পাচে চদদ্য় সময় ও অর্থৃ ব্যয় কদ্র ভসবা
ভকদ্ন্দ্র আসদ্ত হয়।

টিচসচেিঃ
উদ্ভাবদ্নর ভপূদ্ব ৃ
তথ্য জানদ্ত
নমুনা আনদ্ত
ভুল নমুিায়ন

সময়

ব্যায়

পচরদর্শ্ৃ

1 চদন
1 চদন
1 চদন

400×4=1600
(র্াতায়াত বাবদ)

4 চদন

ল্যাব ভটি
িলািল গ্রহন
ভমাট
উদ্ভাবদ্নর পর ল্যাব ভটি
সাশ্রয়

7 চদন
1 চদন
11 চদন
7 চদন
4-11 চদন

1600
400/- (শুধুমাত্র নমুনা
আনদ্ত ব্যায়)
1200-1600/-

4 চদন
1 চদন
1-4 চদন

প্রতযাচশত িলািলিঃ
উদ্ভাচবত ভমাবাইল এযাচিদ্কশন ব্যবহার কদ্র িাষী োদ্য়রা একাধাদ্র ভর্মন চিংচে ভরাে চবষয়ক সাম্যক ধারনা
লাদ্ের পাশাপাচশ এর ভর্দ্ক পচরত্রাদ্নর উপায় সম্পদ্কৃ জানদ্ত পারদ্বন ভতমচন, এটা তার সময় ও অর্থৃ সাশ্রয়ী
পন্থায় দ্রুত ভসবা লাদ্ে সক্ষম হদ্বন।
বতমান অগ্রেচত ও অবস্থািঃ
ভমাবাইল এযাচিদ্কশন এর ভেদ্মা ইদ্তামদ্ে বতচর করা হদ্য়দ্ে। এর পচরমার্ন ও পাইলটিং এর কাজ িলমান
রদ্য়দ্ে।
ভশাদ্কচসং এ প্রদশন হদ্য়দ্ে চকনািঃ হযা
উদ্ভাবদ্কর নাম ঠিকানা, ভমাবাইল ও ইদ্মইল
এইি এম রাচকবুল ইসলাম
01711450500
Rakib.bfri@gmail.com

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০৪
1. D™¢vebx D‡`¨v‡Mi wk‡ivbvg: র্যাপিড পিড টেস্ট (RFT)
2. mgm¨vejx:
 স্বশরীরর আসরে হয়
 পিজ হারে আরেদি করা
 ে্াাংরক োকা জমাদাি
 অপিরস এরস পররিােট সাংগ্রহ কররে হরে

3. mgvavb/M„nxZ Kvh©µg:
মাছ চারের সম্ভাে্ অর্টনিপেক ও িু পিগে উিকাপরোর পদকগুর া আজ সেটজিস্বীকৃে। সাম্প্রপেককার টদরশ মাছ চারের
ে্ািক প্রসার ঘরেরছ এোং টসই সারর্ সম্পূ রক খারদ্র চাপহদাও েৃ পি টিরয়রছ। আধু পিক মাছ চারে খাদ্ প্ররয়াগ একটি
অে্ােশ্কীয় পেেয়। প্রাপিক চােী টর্রক উরদ্াক্তা সোই মাছ চারে পেপিন্ন ধররের খাোর ে্েহার কররছ। এ অেস্থায় মাছ
চাে ািজিক করার ক্ষ্্রক সামরি টররখ এোং সঠিক িু পিসম্পন্ন মাছ তেপররে োাং ারদশ মৎস্ গরেেো ইিপস্টটিউে
(পেএিআরআই) উরদ্াক্তা ও মৎস্ চােীরদর সরেরাহকৃে খারদ্র খাদ্মাি িরীক্ষ্া করর র্ারক। েেট মারি টে িিপেরে
পেএিআরআই টসো প্রদাি করর টসই িিপেরে চােীরদর টেপশ সময় এোং অরর্টর প্ররয়াজি। এ টপ্রপক্ষ্রে সঠিক সমরয়
কম খররচ চােীরা োরে মৎস্খাদ্ গুেমাে িরীক্ষ্া কররে িারর টসই জি্ই এই িিপেটি গ্রহে করা হরয়রছ |

4. eY©bv (Qwemn)
D™¢vebx D‡`¨v‡Mi jÿ¨: পিরে উপিপখে সমস্া সমাধারির জি্ D‡`¨v‡Mটি গ্রহি করা হরয়রছ
 স্বশরীরর আসা
 পিজ হারে আরেদি করা
 পিরজ ে্াাংরক োকা জমাদাি
 অপিরস এরস পররিােট সাংগ্রহ কররে হরে

চিত্রঃ চিড চিউট্রিশাি ল্যাবে েযেহৃত চেচিন্ন ইকুইপবেন্টস

5. mgvavb c×wZ (cÖ‡mm g¨vc)
ïiæ
we¯ÍvwiZ Z_¨ mn bgybv
(250 MÖvg) WvK/ Kzwiqv‡ii gva¨‡g †cÖiY
UDC/ ‡gvevBj e¨vswKs Gi gva¨‡g wba©vwiZ wd cÖ`vb

িমু িা we‡køl‡Yi djvdj †gvevBj/B‡gBj G cÖ`vb
‡kl

6.

প্রতযাচশত িল্ািল্ (TCV++):
সময়

আইপডয়া োস্তোয়রির আরগ (টেইজ াইি
স্টাপড হরে প্রাপ্ত ি াির র পিপিরে)

খরচ

োোয়াে

ের্্ প্রাপপ্ত =২ পদি

ের্্ প্রাপপ্ত =১০০/-

ের্্ প্রাপপ্ত =
১পদি

োোয়াে =১ পদি

োোয়াে =৫০০/-

টসো আরেদি
=১-২ পদি

সাপিট স চাজট (রাজস্ব
ে্পেে) = ২০০/অরিক্ষ্া ও টসো প্রাপপ্ত
= ১০ পদি

খাোর = ২০০/-

হা িাগাদ ের্্
=১ পদি

টমাোই = ১০০/-

টমাে= ৪ পদি

সঙ্গীর খরচ =২০০/টমাে =১৩০০/আইপডয়া োস্তোয়রির িরর

৩পদি

০ োকা

আইপডয়া োস্তোয়রির ির টসোগ্রপহোর
প্রে্াপশে টেপিপিে

১০ পদি

১৩০০/-

০ পদি
৪ পদি

7. েতত োি অগ্রগচতঃ
প্রার্পমক প্রস্তুপে

উিকাররিাগীরদর
সারর্ মে পেপিময়

অপিস প্রধাি / উিটেি কেৃটিরক্ষ্র সারর্ আর াচিা, অেপহেকরে ও টমৌপখক অিু মপে গ্রহে
টিম গঠি
স্থািীয় গি্মাি্ ে্পক্তরদর সারর্ আর াচিা
উিকাররিাপগরদর পিেটাচি ও োপরখ পিধটারে
িরম তেপর
মোমে গ্রহে
মোমে একত্রীকরে
আইপডয়া চুড়ািকরে

8. শশাবেচসিং এ প্রদশত িঃ হ্াাঁ ১৪/০৫/১৯
9. উদ্ভােবের িােঃ
িাম: টমাোঃ আপশকুর রহমাি
িদেী: তেজ্ঞাপিক কমটকেট া
কমটস্থ : োাং ারদশ মৎস্ গরেেো Bbw÷wUDU, স্বাদুিাপি টকন্দ্র, ময়মিপসাংহ
টমাোই : ০১৭১২১২৭০৭৪
ইরমই : apu.m1989@gmail.com










বাংলাদ্দশ ভমচরন চিশাচরজ একাদ্েমী
উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তথ্যাচদিঃ ০১
ক্রচেে
চেষয়
ক। উদ্ভােিী উরদ্ারগর
পশররািাম
খ। সমস্া

চেেরণ
িাগপরক টসোয় ই-িপেট প্রপিয়া।






গ।

সমাধাি

ঘ।

েেটিা (ছপেসহ)

ঙ।

সমাধাি িিপে (প্ররসস
ম্াি)

আরেদি ও পি জমা সাংিাি।
প্রশ্নিত্র প্রেয়রি স্বচ্ছো ও উিরিত্র মূ ্ায়রি দীঘটসূপত্রো সাংিাি।
টমৌপখক/সাাঁোর/চক্ষ্ু/স্বাস্থ্ িরীক্ষ্ায় মূ ্ায়রি দীঘটসূপত্রো সাংিাি।
ি াি প্রকারশ স্বচ্ছো সাংিাি।
ি াি প্রকাশ ও চূড়াি িপেট ের্্ প্রদাি সাংিাি।

িপেট সাংপিি অি্াি্ সরকাপর দপ্তররর সারর্ টোগরোগ স্থািিকরেোঃ িপেট প্রপিয়ার
জি্ প্ররয়াজিীয় সিেওয়্ার তেপর।
েেট মাি অেস্থায় একারডপমর িপেট র প্রপিয়ায় আরেদি পি জমা, প পখে িরীক্ষ্া,
চক্ষ্ু িরীক্ষ্া, স্বাস্থ্ িরীক্ষ্া, সাাঁোর িরীক্ষ্া এোং টমৌপখক িরীক্ষ্াসমূ হ প্রপেটি ধাি
অপেিম কররে একজি পশক্ষ্ার্ীর েহু সময় ও অর্ট ে্য় হয় ো ই-িপেট প্রপিয়ায়
কপমরয় আিা সম্ভে। ি শ্রুপেরে পশক্ষ্ার্ীর সময়, অর্ট ও পিপজে করম োরে।
এছাড়া প্রশ্ন িত্র প্রেয়রি স্বচ্ছো ও পিিূট করেোঃ পডপজো প্রিপেরে AI Base
Question Management System ে্েহার করর অি াইরি
আরেদিকারীর সক ের্্ োচাইসহ পেপিন্ন ধারির ি াি প্রকাশ করা হরে।
অর্টাৎ িপেট প্রপিয়াটি Zero Tolerance এ স্বচ্ছো আিয়ি এোং সহকীকরে
(সাপেটক েেটিার ছপে সাংেু ক্ত)।
 শুরু।
 অি াইি িপেট র টোগ্ো োচাই।
 অি াইরি আরেদিিত্র গ্রহে ও পি জমাদাি।
 প পখে িরীক্ষ্ার প্রশ্নিত্র AI Based িিপেরে প্রেয়ি।
 উিরিত্র Machine Readable/কপম্পউোরাইজ িিপেরে
মূ ্ায়ি।
 টমৌপখক/সাাঁোর/চক্ষ্ু িরীক্ষ্া ১/২টি টি্িু রে পডপজো িিপেরে গ্রহে।
 প্রাপ্ত িম্বররর পিপিরে সাংয়পিয়িারে ি াি প্রকাশ।
 োৎক্ষ্পেকিারে অি াইি ো পশক্ষ্ার্ীর পিকে ি াি প্রকাশ।



চ।

িপেট গ্রহে টশে।
সময়

টিপসপে (েপদ র্ারক)
আইপডয়া োস্তোয়রির আরগ
আইপডয়া োস্তোয়রির ির

প্রে্াপশে ি াি

জ।

েেট মাি অগ্রগপে ও
অেস্থা
উদ্ভােরকর িাম, ঠিকািা, ট োঃ কামান্ডার টমাোঃ িজরু ইস াম, (এিপড), পিপসপজএম, পেএি
টমাোইর ও ইরমই
উর্ধ্টেি ইন্সট্রাক্টর (টিপিরগশি)
টমপরি পিশাপরজ একারডপম, চট্টগ্রাম
টমাোই িাং-০১৭৬৯৭৬১৪৫০
ই-টমই : ltnazrulctg@gmail.com
টমাোঃ িাঈম সামসু রদাহা
ইন্সট্রাক্টর (টমপরি)
টমপরি পিশাপরজ একারডপম, চট্টগ্রাম
টমাোই িাং-০১৭২৮১৮২৪৩৯
ই-টমই : naemsamsuddoha@gmail.com
প্ররকৌোঃ এি, এম, পিজাজু ইস াম
জু পিয়র ইন্সট্রাক্টর (ইর কট্রিক্া )
টমপরি পিশাপরজ একারডপম, চট্টগ্রাম
টমাোই িাং-০১৯২২৪৩৯০৩৩
ই-টমই : send.nislam@gmail.com

ঞ। পিপডও (েপদ র্ারক)

প্ররোজ্ িরহ।

ণবিয়টি সদয় অবগণর্ ও রবর্ী কার্ যক্রি গ্র্য়ির জন্য প্প্ররি করা ্য়লা।

সাংযুণিঃ বি যনানুর্ায়ী েণব ০১ টি।

োোয়াে

১২ পদি
১১ োর
৩ োর
২/৩
পদি
আইপডয়া োস্তোয়রির ির টসো গ্রহীো ৯/১০
১২০০০
৮ োর
প্রে্াপশে টেপিপিে
পদি
পশক্ষ্ার্ীর খরচ ও সময় োাঁচারিা সম্ভে হরে এোং িপেট প্রপিয়ায় স্বচ্ছো পিপিে
হরে।
অত্র দপ্তরর িাই টিাং এর কাজ চ মাি ররয়রছ।

ছ।

ঝ।

২।

খরচ
(োকা)
২০০০০
৮০০০

