শ োকেস িং-এ প্রদ নশ ীতব্য উদ্ভোবনী উকযোকের তোসিেো, ২০২০-২০২১
দপ্তর / িংস্থোর নোমঃ মৎস্য অসিদপ্তর
প্রদ নশ ীতব্য উদ্ভোবনী উকযোকের িংখ্োঃ ৮

ভোর্চয়শ োি শ োকেস িং-এ প্রদ নশ ীতব্য উদ্ভোবনী উকযোকের তোসিেো
ক্র
নিং

দপ্তকরর নোম

০১

মৎস্য
অসিদপ্তর

০২

মৎস্য
অসিদপ্তর

উদ্ভোবকনর নোম

মৎস্য চোষ শ বো
ম্প্র োরকণ
ওয়োনস্টপ োসভশ

IoT সভসিে
পোসনর গুণোগুন
পসরমোপে স্মোট শ
সিভোই

উদ্ভোবকনর িংসিপ্ত সববরণ

প্রোর্সমে ইউসনয়ন প শোকয় মৎস্যচোষী প্রসতসনসিরো োিোরণ মোছ
চোষীকদর পুকুকরর পোসন পরীিো এবিং শরোেোক্রোন্ত মোকছর ছসব
োমোসজে শ োেোক োে মোধ্যম (ইকমো, ওয়োট এপ, শফ বুে
শমক ঞ্জোর ইতযোসদ) ব্যবহোর েকর িংসিষ্ট উপকজিো মৎস্য
েমশেতশোর সনেট শপৌছোকব। পরবতীকত উপকজিো মৎস্য েমশেতশো
তোৎিসনে মকয়র মকধ্য প্রকয়োজনীয় পরোম শ প্রিোন েরকবন।
প্রকয়োজকন িংসিষ্ট উপকজিো মৎস্য েমশেতশো রো সর সভসিও
েনফোকরকের মোধ্যকম চোষীকদর পরোম শ প্রিোন েরকবন।
মোছ ও সচিংসি চোকষর জন্য পোসনর সবসভন্ন প্যোরোসমটোর সনসদ শষ্ট
মোত্রোয় রোখো আবশ্যে। সনসবি পদ্ধসতকত মোছ/সচিংসি চোকষর
শিকত্র েি প্যোরোসমটোর োব শিসণে প শকবিণ েরো অতযন্ত
জরুসর। সেন্তু সবযমোন ব্যবস্থোয় ো দুরূহ। এই সিভোই টির
মোধ্যকম শমোবোইি শফোকনর মোধ্যকম োব শিসণে িোটো পোওয়ো
োকব। ফকি উদ্ভুত মস্যো সনর কন তোৎিসনে ব্যবস্থোগ্রহণ হজ
হকব। সিভোইক িংযুক্ত শ ন করর মোধ্যকম প্রোপ্ত িোটো শমোবোইি/
েসিউটোকর ইেটিকৃত শপ্রোগ্রোকমর মোধ্যকম গ্রোহে/ চোসষকে
জোসনকয় শদকব। সনি শোসরত মোকনর উপর/ সনকচ শেোন মোন পোওয়ো
শেকি কে কে এিোমশ শবকজ উঠকব এবিং প্রকয়োজনীয় সনকদ শ নো

উদ্ভোবকের নোম ও
ঠিেোনো

শমোঃ োমসুি আিম
পোটওয়োরী উপকজিো
মৎস্য েমশেতশো,
হোজীেঞ্জ, চাঁদপুর

প্রকয়োজনীয়
অর্ শ / ব্যসয়ত
অর্ শ

৫০,০০০/=

োরো
শদক
বোস্তবো
য়ন
শ োগ্য
সেনো?
হযাঁ

২,০০,০০০/=

হযাঁ

অগ্রেসত

প্রতযোস ত ফিোফি

আইসিয়ো

বতশমোন
ববসিে
শেোসভি-১৯ মহোমোরী
সনয়ন্ত্রকণ
োমোসজে
দূরত্ব শমকন চিো, মোছ
চোষীকদর ময় ও অর্ শ
োশ্রয় হকব এবিং
ঠিে মকয় ঠিে
পরোপ শ
পোওয়ো
োকব।
তোৎিসণেভোকব
পোসনর
সবসভন্ন
প্যোরোসমটোর িকেশ
জোনো
োকব।মোছ/সচিংসি
চোষ ব্যবস্থোপনোয় ব্যয়
হ্রো
হকব। নতুন
প্রজন্মকে মোছ/সচিংসি
চোকষ িৃক্ত েরো
োকব। শ্রম ঘনত্ব

01722034792

raselnstu@g
mail.com
শমোঃ আিমেীর
শহোক ন ,
স সনয়র উপকজিো
মৎস্য অসফ োর(সনজ
শবতকন),শবেমেঞ্জ,শনো
য়োখোিী।
alamgirazad
ee@gmail.co
m

আইসিয়ো
প শোয়

ক্র
নিং

০৩

০৪

দপ্তকরর নোম

মৎস্য
অসিদপ্তর

উদ্ভোবকনর নোম

পোব শতয এিোেোয় নদী
ও ছিোয় শদ ীয়
প্রজোসতর শছোট
মোকছর উৎপোদন ও
প্রোপ্যতো বৃসদ্ধ

মৎস্য
অসিদপ্তর
সচিংসি চোসষকদর
েল্যোকন উপকজিো
মৎস্য অসফক র
উকযোকে গ্রোকম গ্রোকম
সমসন প্রস িণ

উদ্ভোবকনর িংসিপ্ত সববরণ

শদকব। উদোহরণ সহক কব বিো োয় সদ পোসনকত অসিকজন
শিকভি ৪ সমঃগ্রোম/সিটোকরর সনকচ শনকম োয় তোহকি
সিভোই টিকত িংযুক্ত একরটর চোলু েরোর সনকদ শ নো আ কব।
অসিকজকনর মোত্রো বোিোকত চোইকি শমোবোইি/েসিউটোকর
সুইকচর মোধ্যকম একরটর চোলু েরো োকব।
পোব শতয এিোেোর নদী ও ছিোয় পূকব শ সবসভন্ন প্রজোসতর শদ ীয়
ুঁ , সচিংসি, শবয়োি, শ োি, টোসে, স িং,
শছোট মোছ পোওয়ো শ ত (পুটি
মোগুর, আইি, মিো, োঁচসে, েই, শবকি, কুুঁসচয়ো, গুি ো, েিদো
সচিংসি) বতশমোকন এ ব মোকছর উৎপোদন ও প্রোপ্যতো হ্রো
শপকয়কছ। নদীকত সবষ প্রকয়োে েকর মৎস্য আহরন, জন িংখ্ো
বৃসদ্ধ, জসমকত অসতসরক্ত েীটনো কের ব্যবহোর, ছিোয়
প্রসতবন্ধেতো সৃসষ্ট, ভূসমধ্বক ছিো ভরোট হকয় োওয়ো প্রভৃসত
েোরকন মোকছর উৎপোদন হ্রো শপকয়কছ।

সচতিমোরী উপকজিোয় প্রোয় ২০ হোজোর সচিংসি চোষী আকছ। এই
চোষীরো সবরূপ আবহোওয়ো, প্রোকৃসতে দুক শোে,অসত বৃষ্ট, খরো,
বন্যো, ঘূসণ শঝি ইতযোসদ েোরকণ জজশসরত, িসতগ্রস্হ ও
সদক হোরো। এই িসতগ্রস্ত ও সদক হোরো চোষীকদর উন্নত মোছ ও
সচিংসি চোকষর সদ ো শদয়োর জন্য এই ইকনোকভ ন উকযোে শনওয়ো
হকয়কছ।

উদ্ভোবকের নোম ও
ঠিেোনো

প্রকয়োজনীয়
অর্ শ / ব্যসয়ত
অর্ শ

োরো
শদক
বোস্তবো
য়ন
শ োগ্য
সেনো?

অগ্রেসত

প্রতযোস ত ফিোফি

েসমকয় আনো োকব।
শরোে/মিে সনয়ন্ত্রণ
হজ হকি অসিে
মুনোফো অজশন েরো
ম্ভব।
পোব শতয এিোেোর নদী
ও ছিোয় শদ ীয়
প্রজোসতর শছোট মোকছর
উৎপোদন ও প্রোপ্যতো
বৃসদ্ধ পোকব এবিং
জীবববসচত্র
রিো
পোকব

0172994449
6

সবজয় কুমোর দো ,
উপকজিো মৎস্য
েমশেতশো,
রোমেি, খোেিোছসি
পোব শতয শজিো

২,২০,০০০/=

হযাঁ

আইসিয়ো
প শোয়

১,০০,০০০/=

হযাঁ

আইসিয়ো
প শোয়

bijoy.uforam
garh@gmail
.com
0171759238
8
শ োকহি শমোঃ সজল্লুর
রহমোন সরেোন,
স সনয়র উপকজিো
মৎস্য েমশেতশো,
সচতিমোরী,
বোকেরহোট
rigandof@g
mail.com
0171493930
3

সদক হোরো চোষীরো
উন্নত চোকষর সদ ো
পোকব,চোষীকদর
দিতো ও উৎপোদন
বৃসদ্ধ পোকব, চোষীর
উৎপোদন খরচ েকম
োকব, সনরোপদ সচিংসি
উৎপোদন েো শক্রম
ত্বরোসিত হকব ।

ক্র
নিং

দপ্তকরর নোম

উদ্ভোবকনর নোম

০৫

মৎস্য
অসিদপ্তর

চযোপো শুটেী প্রস্তুত ও
বোজোরজোতেরণ

চযোপো শুটেী এেটি উচ্চ শপ্রোটিন মৃদ্ধ খোয ো শদহ েঠকনর
পো োপোস শদহকে শরোে প্রসতকরোিিম েকর শতোকি। এটি এেটি
পুসষ্টের ও সুস্বোদুও বকট। চযোপো শুটেীেরণ আমোকদর শদক
মৎস্য শ ক্টকরর জন্য এে সব োি ম্ভোবনো একন সদকত পোকর।
আমরো জোসন শুটেী মোছ ব স্থোকন েরো ম্ভব হয় নো, সেন্তু
চযোপো শুটেীর জন্য শুেকনো শুটেী মোছ প্রকয়োজন। ফকি শদক র
শুটেী মৃদ্ধ এিোেো শর্কে শুটেী িংগ্রহ েকর োরো শদক ই এই
চযোপো শুটেী বতরী েরো ম্ভব।

শমোঃ আবু োঈদ,
উপকজিো মৎস্য
েমশেতশো,
পত্নীতিো,নওোঁ।
ufopatnitala
@gmail.com
0172194456
4

৭০,০০০/=

োরো
শদক
বোস্তবো
য়ন
শ োগ্য
সেনো?
হযাঁ

০৬

মৎস্য
অসিদপ্তর

উিম মৎস্য বোজোর
ব্যবস্থোপনো ।

"নদীমোতৃে বোিংিোকদক মৎস্য বোজোকরর এেটি োমোসজে
ঐসতহয রকয়কছ। গ্রোমীন অর্ শনীসতকত স্থোনীয় মৎস্যবোজোকরর
ভূসমেো অনস্বীেো শ। আবহমোনেোি শর্কে মৎস্য বোজোকরর
ব্যবস্থোপনো স্থোনীয় ভোকব হকয় আ কছ সেন্তু স্বোস্থয ম্মত ও গুনেত
মোন িন্ন মৎস্য বোজোর এখনও শেোর্োও শতমন দৃসষ্টকেোচর
হয়নো উপরন্তু শভোক্তো হয়রোসন হ শভোক্তো অসিেোর এর সনশ্চয়তো
সবিোন েরো অকনেোিংক ই ম্ভব হয়সন। এছোিো মৎস্য আইন ও
সবসি মূহ নোনোভোকব িিংঘকনর সুক োেও প্রচসিত মৎস্য বোজোকর
অবোসরত।

শমোঃ মসহদুি
ই িোম,
উপকজিো মৎস্য
েমশেতশো, আকেিপুর,
জয়পুরহোট

২,৫০,০০০/=

হযাঁ

Good Fish
Market
Managemen
t (GFMM)

উদ্ভোবকনর িংসিপ্ত সববরণ

উদ্ভোবকের নোম ও
ঠিেোনো

0171523387
7

mohid.dof@
এ ব সদে সবকবচনোয় সনকয় উন্নত অবেোঠোকমো, স্বোস্থয ম্মত, gmail.com
গুনমোন ম্মত, শভোক্তো বোন্ধব এবিং মৎস্য আইন ও সবসি ম্মত
ব্যবস্থোপনোর মোধ্যকম উিম মৎস্য বোজোর মকিি বতরীর উযকশ্য
এই ইকনোকভ ন আইসিয়োটি গ্রহন েরো হকয়কছ। "

প্রকয়োজনীয়
অর্ শ / ব্যসয়ত
অর্ শ

অগ্রেসত

প্রতযোস ত ফিোফি

আইসিয়ো
প শোয়

১। মসহিো জনকেোষ্ঠী
িৃক্ত
হকব,
আমোকদর
মৎস্য
শ ক্টকরর
পসরসি
সবস্তোর িোভ েরকব।
২। ববকদস ে মুদ্রো
অজশন
েরো
ম্ভব,েোরণ
মধ্যপ্রোকচযর
শদ গুকিোকত প্রর্চর
শুটেী মোছ রপ্তোসন
হকে।
৩। মৎস্য শ ক্টকরর
সজসিসপকত অবদোন
বৃসদ্ধ পোকব।
শভজো/অস্বোস্থযের
বোজোরকে
শুষ্ক
বোজোকর
(Dry
Fish
Market)
পসরনত েরকব।

আইসিয়ো
প শোয়

ক্র
নিং

দপ্তকরর নোম

০৭

মৎস্য
অসিদপ্তর

উদ্ভোবকনর নোম

সফ োরকবজ

উদ্ভোবকনর িংসিপ্ত সববরণ

"প্রসত উপকজিোর মোছ চোকষর োকর্ িৃক্ত েি তথ্য িংগ্রহ
েকর রোখোর জন্য শিটোকবজ বতরী েরো। এখোকন মৎস্য চোষী,
মোছ সবকক্রতো, খোয সবকক্রতো, নো শোরী/হযোচোরী চোষীকদর তথ্য
এবিং উপকজিোর অন্যন্য তথ্য িংগ্রহ েকর রোখো োকব এবিং
প্রকয়োজন অনু োকর শেোয়োরী েরো োকব।
এই িোরনোটি বতশমোকন
www.jashorefisheries.com এ পোইিটিিং
েরো হকয়কছ।"

০৮

FTMS
(FISHING
TRAWLWR
MONITORI
NG
SYSTEM)

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 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

উদ্ভোবকের নোম ও
ঠিেোনো

প্রকয়োজনীয়
অর্ শ / ব্যসয়ত
অর্ শ

পিো বোিো,
উপকজিো মৎস্য
েমশেতশো,
বোঘোরপোিো, ক োর

২,০০,০০০/=

োরো
শদক
বোস্তবো
য়ন
শ োগ্য
সেনো?
হযাঁ

অগ্রেসত

প্রতযোস ত ফিোফি

পোইিটিিং
প্রসক্রয়ো
চিমোন

শেোন
প্রোকৃসতে
দুক শোে এর ময়
িয়িসতর সরকপোট শ
েরকত। তখন হঠোৎ
েকর
চোষী
ও
িকদর তোসিেো
েরো দুঃ োধ্য হকয়
োয়।
তোই
দীঘ শকময়োদী
পসরেল্পনো সহক কব
অনিোইন শিটোকবজ
প্রকয়োজন।
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

0172321565
0
bala.palash
@gmail.com
সুদীপ ভট্টোচো শ,
স সনয়র উপকজিো
মৎস্য েমশেতশো,
চাঁদপুর দর, চাঁদপুর
0172969525
2
sudip.bau20
@gmail.com

২০,০০,০০০/
=

হযাঁ

আইসিয়ো
প শোয়

ক্র
নিং

দপ্তকরর নোম

উদ্ভোবকনর নোম

উদ্ভোবকনর িংসিপ্ত সববরণ

handling banned period this idea will
work.

উদ্ভোবকের নোম ও
ঠিেোনো

প্রকয়োজনীয়
অর্ শ / ব্যসয়ত
অর্ শ

োরো
শদক
বোস্তবো
য়ন
শ োগ্য
সেনো?

অগ্রেসত

প্রতযোস ত ফিোফি

more
effective. It
will help for
increasing
hilsha
production.

