মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয় কর্তৃক বাস্তবাণয়ত Further পাইলটিং উদ্যাগসমূহ
Further Piloting: ২৪

ক্রমিক
নং
১

সেবার নাি

বাস্তবায়নকারীর নাি

প্রযুমি মনর্ভর মনমবড়
স াগার াগ স্থাপরনর িাধ্যরি
িৎস্যচাষ সেবা েহমিকরণ
(৭টি উপরিলায়)

ড. মমাোঃ মণিরুজ্জামাি, মেলা মৎস্য কমৃকতৃা, মেিী।

দপ্তররর নাি

িৎস্য অমিদপ্তর

েিাব সদ্ াে কুমা ণমণি, উপদ্েলা মৎস্য কমৃকতৃা
ডুমুণ য়া, খুলিা,
েিাব মমা: েণহরুন্নবী, খামা ব্যবস্থাপক
মমৌলভীবাো
েিাব মমাোঃ কামরুল হাসাি স কা ,উপদ্েলা মৎস্য
কমৃকতৃা মবড়া, পাবিা
েিাব মমাোঃ িাণস উণিি, উপদ্েলা মৎস্য কমৃকতৃা,
মুণিগঞ্জ সদ
িগ , ণসদ্লট
েিীন্দ চন্দ্র স কা , ণসণিয় উপদ্েলা মৎস্য
কমৃকতৃা, মগালাপগঞ্জ

২

মৎস্য প্তাণি সুদ্ াগ সৃণি
মাধ্যদ্ম ববদ্দণিক মুদ্রা অেৃি
এবং মাছচাণি সঠিক দাম
প্রাণপ্ত ণিণিতক ি

উপরিলা িৎস্য কিভকর্ভা, কুলাউড়া, মেরলট

িৎস্য অমিদপ্তর

৩

িৎস্যখাদ্য লাইরেন্স প্রদান ও
নবায়ন েহমিকরণ।

র্ারাপদ সচৌহান, পাব ভর্ীপুর, মদনািপুর, ১ি স ারকমেং িৎস্য অমিদপ্তর
এর পর গািীপুর সিলায় পাইলটিং করা হরয়রে এবং
৫০টি লাইরেন্স প্রদান করা হরয়রে, েফ্টওয়যারটি
পমরবর্ীর্ ফররির অনুোরর পমরবর্ভন করর োরা সদর
পাইলটিং করার সুপামর করা হরলা।

৪

এক্সরেল সূত্র ব্যবহার করর
র্থ্য সেবা প্রদান

সেবাটি মপমে সবইি, এটা অন্যত্র পাইলটিং করা েম্ভব িৎস্য অমিদপ্তর
নয়। অনুরূপ ওরয়বরবইি সেবা (Fish advice
System) িৎস্য অমিদপ্তর ২০১১ োল সেরক চালু
সররখরে। িনাব সিাোঃ িমনরুজ্জািান িৎস্য অমিদপ্তররর
োরে স াগার াগ করর প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কররর্
পারর।

৫

৬

ই-কযাদ্ডট মসবা এন্ড
ম্যাদ্িেদ্মন্ট সাণভৃস

* “Ready to
Cook” মৎস্য পণ্য
বাো োতক ি কা ৃক্রম
* কাপ্তাই মলদ্ক উৎপাণদত
মাছ ণডণেটাল মেদ্ল
পণ মাপক ি
* কাপ্তাই মলদ্ক মমাবাইল
মণিটণ ং

মসবাটি অভযন্ত ীি মসবা সণেক দ্ি প াদ্য় উদ্যাগ। মমণ ি ণেিাণ ে
উদ্যাগটি আদ্ া প ীক্ষা-ণি ীক্ষা প্রদ্য়ােি দ্য়দ্ছ। একাদ্ডণম
সেটওয়যা টি মন্ত্রিালদ্য়
ইদ্িাদ্ভিি সভায়
উপস্থাপদ্ি েন্য সুপাণ ি ক া হদ্লা।
বাংলাদ্দি মৎস্য উন্নয়ি কদ্পৃাদ্ িদ্ি এই ণতিটি বাংলাদ্দি মৎস্য উন্নয়ি
মসবাই প্রধাি কা ালদ্য় কা ক্রদ্ম অন্তবূক্ত। কদ্পৃাদ্ িি
মসবাগুণল প্রদ্সস ম্যাপ বতণ পূব ৃক মন্ত্রিালদ্য়
ইদ্িাদ্ভিি টীদ্ম ণিকট উপস্থাপদ্ি সুপাণ ি ক া
হদ্লা।

মসন্টা স্থাপি
৭

* বাংলাদ্দি মৎস্য
গদ্বিিা
ইণিটিটিউদ্ট ণসণপএে
ণহসাব
সহণেক ি
* বাংলাদ্দি মৎস্য
গদ্বিিা
ইিণিটিউদ্ট ইপ্রণিক্ষি ব্যবস্থাপিা
* বাংলাদ্দি মৎস্য
গদ্বিিা
ইিণিটিউদ্ট
কমৃচা ীদ্দ ই-

বাংলাদ্দি মৎস্য গদ্বিিা ইণিটিটিউট, ময়মিণসংহ বাংলাদ্দি মৎস্য গদ্বিিা
এ প্রধাি কা ালদ্য় ৩টি মসবাদ্ক ই-মসবায় রূপান্ত ইণিটিটিউট
ক া হদ্য়দ্ছ। মসবাগুণল প্রদ্সস ম্যাপ বতণ পূব ৃক
মন্ত্রিালদ্য় ইদ্িাদ্ভিি টীদ্ম ণিকট উপস্থাপদ্ি
সুপাণ ি ক া হদ্লা।

প্রণিক্ষি ব্যবস্থাপিা
৮

কাপ্তাই মলক ইিদ্ো ইি
ণবএেআ আই (অযাপস)

উদ্যাগটি আদ্ া পাইলটিং ক া প্রস্তাব ক া হদ্লা।

বাংলাদ্দি মৎস্য গদ্বিিা
ইণিটিটিউট

৯

ম ররানািোঃ মবমি সর্ট
সহল্পলাইন।

িাোঃ সগাপাল চন্দ্র মবশ্বাে, সিপুটি সরমিস্ট্রার, বাংলারদ বাংলারদ সর্রটমরনামর
সর্রটমরনামর কাউমন্সলরক সেবাটি সেলআপ ও কাউমন্সল
সরমিরক ন করার লরযয মন্ত্রিালদ্য় ইদ্িাদ্ভিি সভায়
উপস্থাপদ্ি েন্য সুপাণ ি ক া হদ্লা।

১০

Bioscope
Training

িনাব সিাোঃ খায়রুল বা ার, ববজ্ঞামনক কিভকর্ভা, প্রামণ বাংলাদ্দি প্রাণিসম্পদ
উৎপাদন গরবষণা মবর্াগরক, সেবাটি সেলআপ করার গদ্বিিা ইণিটিটিউট

লরযয মন্ত্রিালদ্য় ইদ্িাদ্ভিি সভায় উপস্থাপদ্ি েন্য
সুপাণ ি ক া হদ্লা।
১১

দুগ্ধ খািার ব্যবস্থাপনায়
সিাবাইল এযামিরক ন
মর্মিক মিমিং কযারলন্ডার
উদ্ভাবন

িনাব সিাোঃ ফয়জুল সহাোইন মিরাি, ববজ্ঞামনক বাংলাদ্দি প্রাণিসম্পদ
কিভকর্ভারক, সেবাটি সেলআপ করার লরযয মন্ত্রিালদ্য় গদ্বিিা ইণিটিটিউট
ইদ্িাদ্ভিি সভায় উপস্থাপদ্ি েন্য সুপাণ ি ক া
হদ্লা।

১২

েিগদ্ি মদাড়দ্গাড়ায়
প্রাণিসম্পদ মসবা মপৌছাদ্িা

ডা. মমাোঃ আব্দুল মণেদ, উপদ্েলা প্রাণিসম্পদ
কমৃকতৃা
তাদ্িা , ােিাহী

প্রাণিসম্পদ অণধদপ্ত

Wv. বেয়দ আলর্াফ সহারেন, উপরিলা প্রামণেম্পদ
কিভকর্ভা, আির্লী, বরগুনা
ডা. এ.ণব.এম সাইফুজ্জামাি, মেলা প্রাণিসম্পদ
কমৃকতৃা
মমৌলভীবাো
১৩

প্রাণিপুণি ম াগাি কমৃসূণচ
(২টি উপদ্েলায় পাইলটিং
ক া সুপাণ ি ক া হদ্লা)

১৪

ণডণেটাল পদ্ধণতদ্ত
গবাণদপশু কৃণত্রম প্রেিি
এবং গভৃধা ি হা
ণিি ৃয়/ট্রাণকং

িা. কানাই লাল স্বণ ভকার, সিলা প্রামণেম্পদ কিভকর্ভা,
িাগুরা।
ডা. কুমুদ ঞ্জি ণমত্র, উপদ্েলা প্রাণিসম্পদ কিভকর্ভা

প্রাণিসম্পদ অণধদপ্ত

িাণলতাবাড়ী, মি পু

ডা. পলাি স কা , সর্রটমরনামর োিভন
বাদ্ক গঞ্জ, বণ িাল

প্রাণিসম্পদ অণধদপ্ত

ডা. এ এস এম সাদ্দকু হমাি, উপদ্েলা প্রাণিসম্পদ
কমৃকতৃা ,সাদুল্লাপু , গাইবান্ধা।

(২টি উপদ্েলায় পাইলটিং
ক া সুপাণ ি ক া হদ্লা)
১৫

ই-মভদ্টণ িাণ সাণভৃস:
প্রাণিসম্পদ মসবা সহেীক ি
(কাম য়ামন, সগাপালগঞ্জ এবং
গািীপুর েদর পাইলটিং
করার সুপামর করা হরলা)

ড. বসয়দ আলী আহসাি, ইউএলও (এল/আ )
প্রাণিসম্পদ অণধদপ্ত , ঢাকা।

প্রাণিসম্পদ অণধদপ্ত

অমিকর্র পরীযাোঃ ০৯ টি
১

* মপএইচ সটান ব্যবহার
উপরিলা িৎস্য কিভকর্ভা, র্ালা, োর্মযরা,
েম্প্রোরণ (১টি উপরিলায়
৩টি ইউমনয়রনর ১০টি পুকুরর)

িৎস্য অমিদপ্তর

পরীযা করার সুপামর
* পাণি ণপএইচ ণিি ৃদ্য় েন্য
কম খ দ্চ
পদ্ধণত ণিধ ৃা ি প্রমািকসহ
উপস্থাপদ্ি সুপাণ ি
* মপািামাছ পণ বহদ্ি
এদ্ দ্টড ণেস
ট্রািদ্পাট ৃ
* ণিেস্ব ওদ্য়বসাইট বতণ
মাধ্যদ্ম তথ্য মসবা প্রদাি
(মৎস্য অণধদপ্তদ্ সাদ্ে
ম াগাদ্ াগ কদ্ ব্যবস্থা
গ্রহি)
২

প্রামিক কৃষরকর সদাররগাড়ায়
গার্ী ও বকনার কৃমত্রি
প্রিনন সেবা প্রদান

৩

িাঠ প ভারয় টিকা প্রদানকারীর ডা. নূরুল্লাহ মমা. আহসাি, মভদ্টণ িাণ অণেসা
িাধ্যরি গবামদপ্রামণ ও হাঁেমকণন্দ্রয় মগা-প্রেিি ও দুগ্ধ খামা , সাভা , ঢাকা।
মুরমগর টিকা প্রদান সেবা
কা ভক্রি

৪

মনরাপদ িয়লার িাংে
উৎপাদন ও বািারিার্
েহিীকরণ।
(২টি উপরিলায় পরীযামনরীযার িন্য সুপামর )

িা. সিাোঃ আবু োঈদ েরকার, উপরিলা প্রামণেম্পদ
কিভকর্ভা, সগৌমরপুর, িয়িনমেংহ

প্রাণিসম্পদ অণধদপ্ত

প্রাণিসম্পদ অণধদপ্ত

িা. ওয়ামির আহরিদ, উপরিলা প্রামণেম্পদ কিভকর্ভা, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্ত
মত্র াল, িয়িনমেংহ
িা. সিাোঃ মিিানুর রহিান, উপরিলা প্রামণেম্পদ
কিভকর্ভা, ফুলবামড়য়া, িয়িনমেংহ

৫

তৃণমূল প ভারয় গবামদ প্রামণ
পালন ও গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ
প্রম যণ ও ঔষি েরবরাহ

িাোঃ ফারহানা িাহান, সর্রটমরনামর োিভন
চাঁদপু সদ , চাঁদপু ।

প্রাণিসম্পদ অণধদপ্ত

৬

েিগদ্ি মদা দ্গাড়ায় প্রাণি
স্বাস্থযদ্সবা মপৌছাদ্িা

ডা. এ.ণব.এম সাইফুজ্জামাি, মেলা প্রাণিসম্পদ
কমৃকতৃা
মমৌলভীবাো ।

প্রাণিসম্পদ অণধদপ্ত

Further Pilotingঃোঃ

২৪টি
অমিকর্র পরীযা-মনমরযাোঃ ০৯টি

