


মৎস্য বিষয়ক পরামর্ শ (প্রযুবি, ররাগ ও

উপকরণ সংগ্রহ) রসিা সহবিকরণ

মৎস্য অবিদপ্তর িাংলাদদর্



রসিার সংবিপ্ত পবরবিবি

✓মৎস্যিাবষ, মৎস্যিীিী, উদযািাগণ িা িাংলাদদদর্র রে রকান

নাগবরক মৎস্য বিষয়ক রে রকান পরামর্ শ সংবিষ্ট মৎস্য দপ্তদর

রপদি পাদরন।

✓মৎস্য সংবিষ্ট কাদি বনদয়াবিি রসিাগ্রহীিা রমাট িনদগাষ্ঠীর

১২% (প্রায় ১.২০ রকাটি)

✓মৎস্য উৎপাদদন িাংলাদদর্ পৃবিিীদি ৪ি শ এিং ২০১৬-১৭

অি শিছদর রমাট উৎপাদন ৪১.৩৪ লি রম.টন; সুিরাং বির্াল

সংখ্যক িনদগাষ্ঠীর িাবহদা রমটাদি মৎস্য অবিদপ্তরদক বির্াল

সংখ্যক রসিাগ্রহীিাদক রসিা প্রদান করদি হদে।

✓বসটিদিন িাট শার রমািাদিক মৎস্যিীি উৎপাদন খামার,

উপদিলা মৎস্য দপ্তর, রিলা মৎস্য দপ্তর এিং মৎস্য অবিদপ্তর

এই রসিা বদদি পাদরন।



রসিা রপ্রাফাইল

রসিার নামঃ িাৎসবরক রসিাগ্রহীিার সংখ্যা

রসিা প্রদানকারী অবফদসর নাম দাবয়ত্বপ্রাপ্ত

কম শকিশা/কম শিারী

রসিাপ্রাবপ্তর স্থান প্রদয়ািনীয় সময়

১ উপদিলা মৎস্য

কম শকিশা

উপদিলা মৎস্য

দপ্তর

৫ বদন

রসিা প্রদাদনর সংবিপ্ত বিিরণ রে রকান মৎস্য দপ্তর

রক/কারা রসিাটি গ্রহণ কদরন মৎস্যিাবষ, মৎস্যিীিী ও মৎস্য বিষয়ক উদযািাগণ

রসিা প্রাবপ্তর িন্য রোগ্যিা িাংলাদদদর্র রে রকান নাগবরক

প্রদয়ািনীয় কাগিপত্র সািারণি প্রদয়ািন পদে না

প্রদয়ািনীয় বফ/ট্যাক্স/আনুষংবগক খরি অবফদস োিায়ি খরি, কম শঘন্া ব্যয়, খািার খরি, অদনক রিদত্র

সফরসঙ্গীর খরি

সংবিষ্ট আইন/বিবি/নীবিমালা

রসিা রপদি ব্যি শ হদল পরিিী প্রবিকারকারী

কম শকিশা

উপদিলা – রিলা মৎস্য কম শকিশা

রিলা – বিভাগীয় উপ পবরিালক

রসিা প্রদান/প্রাবপ্তর রিদত্র

অসুবিিাসমূহ

ক. নাগবরক পে শায় অবিক োিায়ি, কম শঘন্া নষ্ট হওয়া, রসিা প্রাবপ্তর অিযাবিক খরি, বিদর্ষ

রিদত্র একই বিষদয়র সমািাদনর িন্য একাবিকিার গমণ

খ. দাপ্তবরক পে শায় রিবর্রভাগই অপ্রদয়ািনীয় এিং প্রিবলি িাপ পার হদয় রসিা প্রদান

গিানুগবিক পদ্ধবিদি িথ্য সংগ্রদহর কারদন অবিবরি সময় ব্যয়



রসিার বিযমান প্রদসস ম্যাপ



বিযমান পদ্ধবির সমস্যাসমূহ

নং সমস্যা

১ মৎস্যিাবষরা প্রবিবনয়ি মৎস্য বিষয়ক বিবভন্ন িরদনর সমস্যার সমু্মখীন হদয় িাদকন।

প্রিমি িাঁরা সমস্যা বনন শয় করদি পাদর না বিিায় সমস্যার িণ শনাও সঠিকভাদি মৎস্য

অবফদস িলদি পাদরন না।

২ মৎস্য অবফদস িাবষরা আসার পর িাবষ শক কম শস্াদন চুবির আওিায় ৪নং ফরদমর িথ্য

পূরণ িাধ্যিামূলক হওয়ায় পরামর্ শদসিা গ্রহদণ আগ্রহী িাবষদদর ররবিদের্ন িাধ্যিামূলক।

এদিদত্র রকান বনি শাবরি ফরম না িাকায় একই িাবষদক িারিার একই িথ্য বদদি হদে।

এদি িাবষদদর প্রচুর রভাগাবি এিং কম শিারীদদর প্রচুর কম শঘন্া ব্যয় হদে।

৩ অবিকাংর্ রিদত্র ররাগ/পাবন/মাটির নমুনা না বনদয় আসায় আক্রাি বিষদয়র িাৎিবণক

সমািান সম্ভি হয় না। রসদিদত্র সময়, খরি, োিায়ি িহুলাংদর্ বৃবদ্ধ পায়।

৪ স্বল্পবর্বিি/বনরির িাবষরা পরামর্ শপত্র সংরিণ না রাখার কারদণ মৎস্য অবফসাদরর একই

বিষদয় পূি শিিী সমস্যার প্রদদয় সমািাদনর রকান রেটা িাদক না। এদিদত্র প্রবিিার একই

পরামর্ শ একাবিকিার প্রদান করা হদয় িাদক। ো সময় , শ্রম, অি শ ও োিায়ি িাবেদয় রদয়।

পদয়্ আকাদর  সংদিদপ সমস্যাসমূহ উদেখ করা রেদি পাদর। 



সহবিকরদণর প্রস্তািনাসমূহ

১। রসিাগ্রহীিাদদর বনি শাবরি ফরম তিবর (পরিিীদি িথ্য ও উপাত্ত

সংগ্রদহর িন্য)

২। পূরণকৃি ফম শ বনদয় সরাসবর মৎস্য কম শকিশার বনকট িদল োদি; মৎস্য

কম শকিশা উপবস্থি না িাকদল েিাক্রদম সহকারী মৎস্য কম শকিশা ও রিত্র

সহকারীর বনকট োদি। এদিদত্র উদেখ্য রে, অবফদস সমস্যা সমািান প্রদান

সম্ভি না হদল প্রদয়ািদন সদরিবমদন প্রদর্ শন পূি শক ব্যিস্থা গ্রহণ করদি।

৩। মৎস্য কম শকিশার েবদ পুকুর/বফল্ড স্বকশি িদথ্যর দরকার পদর, িদি

রিত্র সহকারীর মাধ্যদম িথ্য সংগ্রহ করদি।



প্রস্তাবিি প্রদসস

ম্যাপ



সহবিকরদণর সম্ভাব্য ফলাফল

১। রসিাগ্রহীিার রসিা গ্রহদণর ব্যয় কমদি ৪০-৫০%।

২। রসিাগ্রহীিার ৫০-৬০% কম শঘন্ার সাশ্রয় হদি।

৩। কম শকিশা/কম শিারীদদর দাপ্তবরক কম শঘন্ার সঠিক ব্যিহার

বনবিি হদি এিং ৬০% পে শি সাশ্রয়ী হদি।

৪। রসিাগ্রবহিার রভাগাবি হ্রাস পাদি ।

৫। সাশ্রয়কৃি কম শঘন্া আদরা অবিক সংখ্যক িাবষদদরদক

রসিার রদয়ার মাধ্যদম আদরা ৫০% অবিক সংখ্যক

রসিাগ্রহীিাদক রসিা প্রদান সম্ভি হদি।



তুলনামূলক বিদিষণ

ক্ষেত্র বিযমান ব্যিস্থা প্রস্তাবিি ব্যিস্থা

সময় ১-৫ দিন ১-২ দিন

খরচ

নাগদরক ৪০০-১০০০/= 

৬০০-
১৫০০/=

২০০-
৪০০/= ৩০০-

৬০০/=িাপ্তদরক ২০০-
৫০০/=

১০০-
২০০/=

দিদিট ৫ ১

ধাপ ১০ ৫

িনবল + কদিটি ৪ ২

সেবা প্রাদপ্তর স্থান
উপজিলা/ খািার / সিলা িৎস্য

িপ্তর

উপজিলা/ খািার / সিলা িৎস্য

িপ্তর

িাদখলীয় কাগিপজের
নাই

নাই



িাস্তিায়ন পবরকল্পনা

ক্র. নং কাে শক্রদমর বিিরণ িাস্তিায়দনর িাবরখ

১ মহাপবরিালক মদহাদদয়র সাদি ওয়াকশর্প পরিিী বে-বিবফং

২ এসবপএস িাস্তিায়ন সংক্রাি কবমটি গঠন

৩ কবমটির কর্তশক রসিা সহবিকরণ কাে শক্রদমর পুদরা পদ্ধবি োিাই

িাছাই, সংদর্ািন ও পবরমািশন কদর চূোি প্রবিদিদন মহাপবরিালক

মদহাদদয়র বনকট হস্তাির

৪ মবিপবরষদ বিভাদগ দপ্তর প্রিাদনর প্রস্তাবিি সহবিকৃি রসিার

উপস্থাপন ও মিামি গ্রহণ

৫ মবিপবরষদ বিভাদগর বনদদ শর্না রমািাদিক অবিদপ্তদরর রসিা

সহবিকরদণর েকুদমদ্র্ন ও রকস স্টাবে তিবরর িন্য ওয়াবকশং

কবমটি গঠন

৬ ওয়াবকশং কবমটির চূোি েকুদমদ্র্ন ও রকস স্টাবে প্রস্তুি এিং

পাইলটিং এলাকা বনি শারন



ক্র. 

নং
কাে শক্রদমর বিিরণ িাস্তিায়দনর িাবরখ

৭

চূোি েকুদমদ্র্ন এিং রকস স্টাবের সফট ও হাে শ

কবপ মবিপবরষদ বিভাদগ রপ্ররণ ও এটুআই এর মিামি

গ্রহণ

৮
এ সংক্রাি বিও িাবর, কম শর্ালা আদয়ািন ও পাইলটিং

এলাকায় কাে শক্রম পবরিালনা শুরু

৯ পাইলটিং স্ন্ন করা

১০ মূল্যায়ন

১১ এ সংক্রাি বিও িাবর ও ররবিদকর্ন শুরু

িাস্তিায়ন পবরকল্পনা


