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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

01 ২০১৯-২০ 
মৎস্য 

অধিদপ্তর 

বাংলানদনশর 

মৎস্য খামার 

র্াধন্ত্রকীকরনণ 

স্বল্পব্যয়ী 

অনটানমটিক ধিশ 

ধিডার ততধর 

বাংলানদনশর মৎস্য খামারগুনলা সোতে 

ব্যবস্থাপোর আওতায় পধরর্াধলত হনে। এই 

সোতে ব্যবস্থাপোর পধরবনতথ ধবধেন্ন আধুধেক 

মৎস্যর্াষ সম্পধকথত র্ন্ত্রপাধত ব্যবহানরর মাধ্যনম 

র্াধন্ত্রক ধেয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গনে মতালা হনব। এ 

ব্যবস্থাপোয় মৎস্য খামানরর মৎস্য খাদ্য প্রদাে 

র্াধন্ত্রক ব্যবস্থাপোর আওতায় এনে মৎস্য 

খামানরর উৎপাদে বৃধি ও উৎপাদে ব্যয় হ্রাস করা 

হনব। 

৩০% হযাঁ ো  

০২ ২০১৯-২০ 
মৎস্য 

অধিদপ্তর 

Dr. Fish 

(মানছর ডািার) 

Dr. Fish অযাপ ততধর করা হনব মর্খানে 

মৎস্য কম থকতথার মপ্রািাইল (োম, পদবী, কম থস্থল, 

মমাবাইল েম্বর), ছধব মতালা ও পাঠানো, অধডও 

কল, ধেধডও কনলর অপসে র্াকনব।  

অযাপটি ব্যবহানরর মাধ্যনম মৎস্যর্াধষগণ মর্ 

মকানো স্থাে মর্নক তাৎিধণকোনব পুকুর পানেই 

মৎস্য সংক্রান্ত মসবা পানবে- 

মরাগাক্রান্ত মাছ, পুকুনরর রং ও অবস্থার ছধব 

পাঠিনয় অধডও কনলর মাধ্যনম অর্বা, 

ধেধডও কনলর মাধ্যনম মরাগাক্রান্ত মাছ, পুকুনরর 

রং ও অবস্থা মদখার মাধ্যনম। 

 

৭০% হযাঁ ো  

০৩ ২০১৯-২০ 
মৎস্য 

অধিদপ্তর 

ক্লাষ্টার িাধম থং 

সম্প্রসারনণর 

মাধ্যনম মৎস্য 

মসবা সহজীকরণ 

 

জলবায়ু পধবতথেসহ ধবধেন্ন কারনণ পাধের 

প্যারাধমটারগুনলার প্রধতধেয়ত পধরবতথে হনে র্ার 

প্রতযি প্রোব পেনছ মাছ ও ধর্ংধে উৎপাদনের 

উপর।  েতুে েতুে মরানগর প্রাদুেথাব, ধর্ংধের 

হঠাৎ মেক ইতযাধদ ধবষয়গুনলা উৎপাদেনক 

িধতগ্রস্থ করনছ। উন্নত প্রযুধির ব্যবহানরর সনে 

সনে ধেয়ধমত মাটি ও পাধের গুোগুে পরীিা 

ধেরীিা করা এখে অতযন্ত জরুরী হনয় পনেনছ। 

উপকূলীয় মৎস্য সম্পনদর উৎপাদে বৃধি এবং তা 

মটকসই ও স্থাধয়ত্বকরনণর লনিয র্াধষর 

মদােনগাোয় মৎস্য সম্প্রসারণ মসবা মপৌনছ মদওয়া 

একান্ত প্রনয়াজে। খুলো মজলার ডুমুধরয়া 

উনপজলায় মছাট বে ধমধলনয় প্রায় ২৬০০০ টি 

মেনর ২৫০০০ জে র্াধষ ধর্ংধে র্াষ কনর র্ানকে।  

( তন্মনধ্য ৮০% সোতে পিধতর এবং ২০% 

হালকা উন্নত পিধতর র্াষাবাদ কনর)।  

অধিকাংশই মেনর সোতে পিধতর র্াষাবানদর 

িনল উৎপাদে খুবই কম হনে। এ উপনজলায় 

গলদা বাগদা ধমধলনয় বছনর ধর্ংধে উৎপাদে প্রায় 

১১ হাজার মমধিক টে। অর্র্ র্াধষনদর মানে 

উন্নত প্রযুধি সম্প্রসারণ করা হনল অর্ থাৎ সোতে 

পিধতর পধরবনতথ হালকা উন্নত পিধতনত উন্নীত 

করা সম্ভব হনল এ উৎপাদে অধত সহজই ধিগুে 

বাোনো সম্ভব হনতা ( সোতে পিধতনত বাগদা 

ধর্ংধের মহক্টর প্রধত উৎপাদে ৩৩০ মকধজ, 

হালকা উন্নত পিধতনতবাগদা ধর্ংধের মহক্টর প্রধত 

80% হযাঁ ো  
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উৎপাদে ১০০০ মকধজ) । মৎস্য অধিদপ্তনরর 

ধবদ্যমাে স্বল্প সংখ্যক জেবল ও সীধমত সম্পদ 

ব্যবহার কনর সকল র্াধষনক প্রধশিণ ও পরামশ থ 

মসবা প্রদাে করনত সুদীে থ সময় প্রনয়াজে। একটি 

অঞ্চল/ধবনলর র্াধষনদর একধিত কনর ক্লাষ্টার 

গঠে করা হনে। পাশাপাধশ অবধস্থত ২০-২৫টি 

মের র্াধষনক একধিত কনর প্রধশিণ ,পরামশ থ, 

সনর্তেতা বৃধি, মাঠ ধদবস, িলািল প্রদশ থে 

ইতযাধদ কার্ক্রম বাস্তবায়ে করা হনে।  

 

০৪ ২০১৯-২০ 
মৎস্য 

অধিদপ্তর 

Wish Pond 

(ইো পুকুর) 

 

র্ানদর পুকুর োই বা পুকুর ততরীর স্থাে োই তারা 

তানদর গৃহােনে ক্ষুদ্র পধরসনর গতথ কনর তজব 

মাটির বস্তা ধদনয় পাে ততরী পুকুনরর ধেতনর 

পধলধর্ে ধদনয় পাধে সংরিণ কনর মানছর 

র্াষ/মজুদ করনল দধরদ্র মানুষ তানদর প্রনয়াজনে 

মাছ আহরণ করনত পারনব। প্রনয়াজনে 

খাল/ধবল/উন্মুিজলাশয় মর্নক আহরেকৃত মাছ 

Wish Pond এ মজুদ কনর তানদর ধেয়ধমত 

পধরধমত হানর আধমনষর র্াধহদা মমটানত পারনব। 

এনিনি Wish Pond টি একধদনক র্াষীর 

পুকুর অন্যধদনক জীবন্ত ফ্রীজ ধহসানব ব্যবহার 

হনব। পুকুনর অধিনজে সংকনট  Aquarium 

Air Pump ব্যবহার করা হনব। এছাো তজব 

মাটি সমৃদ্ি বস্তায় সধি লাধগনয় পুকুনরর উপনর 

জানলর মবো ধদনল  পু ুঁইশাক, ধসম, বরবটি, উনে, 

কাঁর্া মধরর্, মবগুে ইতযাধদ সধির উৎপাদে হনব 

র্া র্াধষর তদধেক র্াধহদা ধমটানত সাহায্য করনব। 

িনল দধরদ্র জেনগাধি আর্ থ-সামাধজকোনব 

লােবাে হনব। 

 

৬০% হযাঁ ো  

০৫ ২০১৯-২০ 

মৎস্য 

অধিদপ্

তর 

স্বয়ংধক্রয়োনব 

মানছর মরাগ ধেণ থয় 

ও প্রধতকার 

 

শুধুমাি র্াধষ/ব্যবহারকারী মরাগাক্রান্ত মানছর 

একটি ছধব উঠানোর মাধ্যনম মডটা এোধলধসস, 

ধপনিল এোধলধসস এবং মডটা ম্যাধেপুনলশে এর 

মাধ্যনম স্বয়ংধক্রয়োনব মানছর মরাগ ধেণ থয় করা 

র্ানব এবং মরানগর মািা অনুর্ায়ী ঔষনির মডাজ 

ধেণ থয় করা র্ানব এবং ধজধপএস এধপআই ব্যবহার 

কনর র্াধষ/ব্যবহারকারীর স্থাে ধেণ থয় করা র্ানব 

এবং পরবতীনত মানছর ঔষি ধবনক্রতার 

মদাকানের মডটানবইজ (এধিনকশনের সানর্ 

ধলংকড র্াকনব) মর্নক স্বয়ংধক্রয়োনব মদাকাধের 

োম্বানর কল র্নল র্ানব এবং এসএমএস এর 

মাধ্যনম মডাজ টি র্নল র্ানব। মদাকাধে সানর্ সানর্ 

তার মলাক ধদনয় র্াধষর পুকুনর মপৌুঁনছ ধদনব তার 

প্রধতধেধির মাধ্যনম (এজন্য তানক আলাদা মপ 

করা হনব)। এবং এই পুরা কাজটি করনত সময় 

লাগনব ৩০ মসনকন্ড + মদাকাধের ঔষি ধেনয় 

আসনত র্তটুকু সময় লানগ।  

 

৩০% হযাঁ ো  
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০৬ ২০১৯-২০ 
মৎস্য 

অধিদপ্তর 

মস্বোনসবকনদর 

মাধ্যনম ইধলশ 

সম্পদ রিায় 

মবতাগী মনডল 

স্থানীয়ভাবে স্বেচ্ছাবেেকবের উদ্বুদ্ধ কবর টিম 

গঠনপূে বক নেীর স্বেবকাবনা স্থাবন স্বেবকাবনা েমবয় 

তাৎক্ষণিকভাবে ব্যেস্থা ণনবয় ইণিশ েম্পে রক্ষা 

করা।  

নেীর ণেণভন্ন ঝুঁণকপূি ব স্থান ণিণিত কবর 

এিাকাণভণিক ৫-৬ জন কবর স্বেচ্ছাবেেক েি 

গঠন কবর তাবের মাধ্যবম ণেনরাত পাহারা েণেবয় 

ইণিশ েম্পে রক্ষা করা হয়। এছাড়া নেীর 

স্বেবকাবনা স্থাবন স্বেবকাবনা েমবয় স্বে স্বকউ আইন 

ভঙ্গ করবি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যেস্থা স্বনয়া েহজ 

হয়।  

৮০% 

ো 

(কম থকতথা/

কম থর্ারীর 

দিতা ও 

মস্বোনসব

কনদরনক 

মমাটিনেশে

ম র উপর 

ধেেথর 

কনর) 

ো  

০৭ ২০১৯-২০ 
মৎস্য 

অধিদপ্তর 

ধসংনগল ড্রপ 

টাইনিশনের 

মাধ্যনম পাধের 

ধপএইর্ পধরমাণ 

পিধতর 

কার্ থকাধরতা 

র্ার্াইকরণ 

এই পিধতর মাধ্যনম পাধের ধপএইর্ পধরমাপ 

পিধতটি ধেম্নস্বািরকাধর কর্তথক উদ্ভাধবত একটি 

উদ্ভাবেী কার্ থক্রম। এই পিধতর মাধ্যনম 

মৎস্যর্াধষগণ/ মৎস্য খামানরর মাধলকগণ তানদর 

খামানরর পাধের ধপএইর্ সম্পনকথ অধত সহনজ, স্বল্প 

ব্যনয় সম্যক িারণা লাে করনত পানরে।  
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