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পটভূণম
ণিণিটাল বািংলায়দশ ণবণনমযায়ি এেয়সস টু ইনফরয়মশন শপ্রাগ্রাম (a2i) প্রধানমন্ত্রীর োর্ যালয়ের িত্ত্বাবধায়ন
রূপেল্প 2021 পূরয়ি উয়েখয়র্াগ্য সিংখ্যে উয়যাগ গ্রহি েয়রয়ে। এসব উয়যায়গর ময়ে শসবা সহণিেরি গুরুত্বপূি য। শসবা
সহণিেরি মূলনীণি হয়লা নাগণরেয়দর সহয়ি দ্রুি শসবা শপৌয়ে শদো।
সরোয়রর রুপেল্প বাস্তবােয়নর িন্য a2i শপ্রাগ্রাম, মণন্ত্রপণরষদ ণবোয়গর সহােিাে ই-গেযয়ন্স প্রণিষ্ঠা এবিং
শসবা উদ্ভাবয়নর মােয়ম সরোণর েমযেিযায়দর সরোণর িাকুণরর সক্ষমিা বৃণির উপর দৃণি ণনবি েয়রয়ে। এ শপ্রণক্ষয়ি
a2i শপ্রাগ্রাম এেটি পরীক্ষামূলে লাণন যিং প্রয়সস ণনধ যারি েয়র, র্ার মােয়ম মাঠ পর্ যায়ের িরুি েমযেিযাগি (র্ায়দর
সম্পয়দর ওপর ের্তত্ব
য এবিং ণনেন্ত্রি েম ণেন্তু িনগিয়ে শসবা প্রদান েরার িন্য সরাসণর দােী) িায়দর ণনি দাণেয়ত্বর
বাইয়র ণগয়ে শোট শোট নতুন পাইলট প্রেল্প গ্রহি েয়র শসবাে আত্নণনয়োগ েরয়ি পায়র। এসব প্রেয়ল্পর মােয়ম িারা
েমযয়ক্ষয়ত্র িযায়লঞ্জ গ্রহি েয়র ণনি ণনি শসবা খায়ি নতুন ধারিা শর্াগ েয়র শসবার মান বৃণি েরয়ি পায়র। ফলশ্রুণিয়ি
শসবা গ্রহিোরীর শসবা গ্রহয়ি সমে, খরি এবিং ভ্রময়ির ব্যে হ্রাস পাে। এ প্রণক্রোে িারা এেিন সহমমীর অবস্থায়ন ণগয়ে
শসবা গ্রহিোরীর অবস্থা ণবয়বিনা েয়র বন্ধুত্বপূি য পন্থাে িায়দর সমস্যা দূরীেরয়ি আত্নণনয়োগ েয়র। শসবা গ্রহিোরীর
সমস্যা সমাধান েরয়ি ণগয়ে েমযেিযাগি নতুন নতুন ধারিা উদ্ভাবন েয়র।
এ পাইলট উয়যাগ বাস্তবােন প্রণক্রোে উয়যাগ গ্রহিোরীর গয়বষিা ও সিংণিিয়দর পরাময়শয এেটি
বাস্তবােনয়র্াগ্য সমাধান শবর হয়ে আয়স। স্থানীে সম্পদ ও সুণবধায়োগীয়দর সমি যন ণনয়ে ণনি ণনি দপ্তর/সিংস্থার সমস্যা
ণিণিি েয়র এেটি বাস্তবােন পণরেল্পনা উদ্ভাবয়ন িরুি েমযেিযাগি সফল হয়েয়ে। এ শশায়েণসিং এর মােয়ম প্রিীি
সিংণিি অণধদপ্তর ও মন্ত্রিালয়ের সিংয়গ আয়লািনা েয়র পাইলট উয়যাগ চূিান্ত েরা হে। প্রণশক্ষিািী অণফসারগি পাইলট
প্রেল্প পণরিালনার িন্য স্থানীে সম্পদ গ্রহি, বাস্তবােন দল গঠন এবিং সম্ভাব্য অিংশীদাণরত্ব অনুসন্ধান েয়র উয়যাগগুয়লা
বাস্তবােন েয়র।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়ের অধীনস্থ সিংস্থাসমূহ হয়ি ২৩৮িন েমযেিযা এটুআই শপ্রাগ্রাম হয়ি প্রণশক্ষি গ্রহি েয়র।
সিংস্থাসমূয়হর ণনিস্ব অি যােয়ন মৎস্য অণধদপ্তর, বািংলায়দশ মৎস্য গয়বষিা ইনণিটিউট ও বািংলায়দশ প্রাণিসম্পদ গয়বষিা
ইনণিটিউট ১২০িন েমযেিযায়ে এটুআই শপ্রাগ্রায়মর সহােিাে প্রণশক্ষি প্রদান েয়র। র্ার ময়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
মন্ত্রিালয়ের ও আওিাধীন দপ্তর/সিংস্থার ৮৭টি উয়দ্ভাবনী উয়যাগ ণিণিি েরা হে। এগুয়লার ময়ে বিযমায়ন ৪৫টি পাইলট
উয়যাগ িলমান রয়েয়ে এবিং ৩টি নতুনোয়ব উয়বাধন েরা হে।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খায়ি পাইলট প্রেল্প পর্ যায়লািনা েরয়ি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে, মৎস্য অণধদপ্তর,
বািংলায়দশ মৎস্য গয়বষিা ইনণিটিউট, বািংলায়দশ প্রাণিসম্পদ গয়বষিা ইনণিটিউট, শমণরন ণফশাণরি এোয়িমী,
বািংলায়দশ শেয়টণরনারী োউণ্সল, বািংলায়দশ মৎস্য উন্নেন েয়পযায়রশন, মণন্ত্রপণরষদ ণবোগ ও প্রধানমন্ত্রীর োর্ যালয়ের
এটুআই প্রেল্প (a2i) শর্ৌিোয়ব এেটি েমযশালার আয়োিন েয়র। উি েমযশালাটি ২৮ শফব্রুোণর 201৮ ণি. িাণরয়খ
বািংলায়দশ ণশল্পেলা এোয়িমীর আট য গ্যালারীর ৩ে িলা, শসগুনবাণগিা, ঢাোে অনুণষ্ঠি হে। মৎস্য অণধদপ্তয়রর ১৬টি
উদ্ভাবনী ধারিার সয়ে 1২িন মাঠ পর্ যায়ের েমযেিযা, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তয়রর ১৭িন েমযেিযা, শমণরন ণফশাণরি
এোয়িমীর ২িন েমযেিযা, বািংলায়দশ মৎস্য গয়বষিা ইনণিটিউয়টর ৩িন েমযেিযা, বািংলায়দশ প্রাণিসম্পদ গয়বষিার
৩িন েমযেিযা, বািংলায়দশ মৎস্য উন্নেন েয়পযায়রশয়নর ২িন েমযেিযা শশায়েণসিং েমযশালাে অিংশ শনন। েমযেিযাগি
িায়দর পাইলট উয়যাগ প্রদশযন েশরন। শশায়েণসিং েমযশালাটি মূলি শেলআপ এবিং ণনরীক্ষয়ির িন্য আয়োিন েরা হে।
সম্ভাবনামে পণরেল্পনা গ্রহয়ির শক্ষয়ত্র পাইলট উয়যাগ গ্রহিোরী েমযেিযায়দর বি যনাে, িায়দর পাইলট ধারিাে, বাস্তবােন
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প্রণক্রোে, অণেজ্ঞিাে- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে এর মাননীে মন্ত্রী ময়হাদে ও ণসণনের সরোণর েমযেিযাগি মুগ্ধ হন।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে, প্রধানমন্ত্রীর োর্ যালে, a2i শপ্রাগ্রাম এবিং মণন্ত্রপণরষদ ণবোয়গর ঊর্ধ্যিন সরোণর
েমযেিযাগি ণবষে ণবয়শষজ্ঞ ণহয়সয়ব িরুি েমযেিযায়দর প্রয়োিনীে পরামশয ও ণদে ণনয়দ যশনা প্রদান েয়রন। প্রণিটি
ধারিার িন্য আরও পরীক্ষা-ণনরীক্ষার পর এগুয়লা মাঠ পর্ যায়ে বাস্তবােয়নর সুপাণরশ েরা হে।

উয়েশ্য
েমযশালার সামণগ্রে উয়েশ্য ণেল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খায়ির শর্সব পাইলট উয়যাগ সমাপ্ত হয়েয়ে বা সমায়প্তর
পর্ যায়ে রয়েয়ে িা পর্ যায়লািনা েরা । এটি এেটি এেে িযাটফময শর্খায়ন েমযেিযাগিয়ে পাইলট আইণিোে আনয়ি এেটি
সুয়র্াগ সৃণি েয়র, নতুন ধারিা, ণশক্ষা ও িায়দর পাইলট উয়যায়গর অণেজ্ঞিা শশোর েরয়ি পায়র। ফয়ল জুণনের
েমযেিযায়দর উয়যাগসমূহ ণসণনের েমযেিযাগি স্পিোয়ব বুঝয়ি সক্ষম হে। এ েমযশালার উয়েশ্যসমূহ ণনম্নরূপোয়ব বি যনা
েরা শর্য়ি পায়র।
 পাইলট উয়যায়গর সাফল্য ও ব্যি যিা শিয়ে ণশক্ষা গ্রহি েরয়ি পায়র;
 বাস্তবােনয়র্াগ্য ধারিা / পাইলটসমূহ ণিণিি েরয়ি পায়র;
 সম্ভাব্য গ্রহিয়র্াগ্য ধারিার শেলআপ ণনধ যারি েরয়ি পায়র।

শশায়েণসিং োর্ যক্রম: (প্রাক প্রস্তুণি)
শ াককস িং অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও আেষ যিীে েরার লয়ক্ষয ণিফ ইয়নায়েশন অণফসার ের্তে
য ণনম্নরূপ েণমটি গঠন েয়র
শদো হে। :

ক্রসিক নিং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

কিমকর্মার নাি ও পদবী
ডাাঃ ব ীর আহকিদ, উপ-পসরচালক এবিং ইকনাকে ন
অসি ার প্রাসি ম্পদ অসিদপ্তর
জনাব শিাাঃ ইউসুি খান, স কেি এনাসলে, িৎস্য ও
প্রাসি ম্পদ িন্ত্রিালয়
জনাব শিাাঃ আলিগীর কবীর, হকারী পসরচালক
িৎস্য অসিদপ্তর
জনাব হাসববুল ই লাি, অর্ ম সবকেষক ও দস্য
সচব, ইকনাকে ন টিি, বািংলাকদ িৎস্য উন্নয়ন
ককপমাকর ন
জনাব শিাহাম্মদ হীদ উল্লাহ, স কেি এনাসলে ও
দস্য সচব, বািংলাকদ িৎস্য গকবষিা ইনসেটিউট,
িয়িনস িংহ
জনাব শিাাঃ লুৎফুল হক, স কেি এনাসলে ও দস্য
ইকনাকে ন টীি, বািংলাকদ প্রাসি ম্পদ গকবষিা
ইনসেটিউট, াোর, ঢাকা
শলাঃ কিান্ডার ইিসর্য়াজ গাসলব, ইন্সট্রাক্টর শনোল
আসকমকটক্ট ও দস্য ইকনাকে ন টিি, বািংলাকদ
শিসরন সি ারীজ একাকডিী, চট্রগ্রাি
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কসিটিকর্ পদ
আহবায়ক
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য

8.
9.

ডাাঃ শগাপাল চন্দ্র, হকারী শরসজস্ট্রার ও দস্য
ইকনাকে ন টিি, বািংলাকদ শেকটসরনারী কাউসন্সল
ডাাঃ শিাাঃ এনামুল কবীর, র্থ্য কিমকর্মা, ও দস্য
ইকনাকে ন টিি, িৎস্য ও প্রাসি ম্পদ র্থ্য দপ্তর,
িৎস্য েবন, ঢাকা।

দস্য
দস্য

কসিটির কার্ মপসরসি:
 শ াককস িং সুষ্ঠুোকব বাস্তবায়কনর লকযে কল দাসয়ত্ব শর্িন-শেনুে াজ জ্জা, অসর্সর্গকির র্াসলকা তর্সর,
অসর্সর্গকির আপ্যায়ন, ইকনাকেটর এবিং ইকনাকে কনর র্াসলকা িংগ্রহ ও ইকনাকে কনর ওপর পাওয়ার
পকয়ন্ট শপ্রকজকন্ট ন িংগ্রহ, ইর্োসদ দাসয়ত্ব পালন;
 বাকজট প্রস্তুি ও ণনি ণনি দপ্তর প্রধান ের্তে
য অনুয়মাদয়নর ব্যবস্থাগ্রহি;
 ইকনাকে ন শ াককস িং আকয়াজন প্রস্তুসর্র অগ্রগসর্ িকয় িকয় িন্ত্রিালয়কক অবসহর্করি।

শশায়েণসিং োর্ যক্রম:
েমযশালার ণবস্তাণরি শপ্রাগ্রাম সারনী-২ এ শদো হশেয়ে। প্রধান োর্ যক্রমসমূহ 4টি পৃিে শসশয়ন ণবেি েরা হয়েয়ে,
র্া1.
2.
3.
4.

শসশন ১: ণনবন্ধন, পণরণিণি ও উয়বাধন;
শসশন ২: ণবেণিেরি, প্রদশযন এবিং নতুন পাইলট প্রেল্প পর্ যায়লািনা;
শসশন ৩: সিংেলন, শরণিয়েশনয়র্াগ্য আইণিো ও বাস্তবােন পি ণনয়দ যণশো তিণরেরি;
প্রস্তাবনা।

শসশন ১: ণনবন্ধন, পণরণিণি ও উয়বাধন:
অিংশগ্রহিোরী েমযেিযায়দর ণনবন্ধয়নর মােয়ম েমযশালার কার্ মক্রি শুরু হে। িনাব শমাোঃ শিৌণফকুল আণরফ
(যুগ্মসণিব) ও ণিফ ইয়নায়েশন অণফসার িাঁর স্বাগি বিয়ব্য শশায়েণসিং অনুষ্ঠায়ন মাননীে প্রধানমন্ত্রীর োর্ যালয়ের অধীন
a2i
শপ্রাগ্রায়মর
প্রণিণনণধ,
মণন্ত্রপণরষদ ণবোয়গর প্রণিণনণধ, এ
মন্ত্রিালে হয়ি আগি উর্ধ্িযন
েমযেিযাবৃে এবিং মন্ত্রিালয়ের
অধীন
সেল
দপ্তর/সিংস্থার
প্রণিণনণধয়ে এ শশায়েণসিং অনুষ্ঠান
সাফল্য মণিি েরার িন্য
কৃিজ্ঞিা প্রোশ েয়রন। মাননীে
প্রধান
অণিণি
ময়হাদেয়ে
শশায়েণসিং েমযশালা উয়বাধন
েরার িন্য আহবান িানান। সারা
ণদনব্যাপী অনুষ্ঠায়ন সেলয়ে
উপণস্থি িাোরও অনুয়রাধ িানান।
উয়বধনী অনুষ্ঠায়ন বিব্য রাখয়েন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়ের সণিব িনাব রইেউল
মন্ত্রিালয়ের উর্ধ্িযন শর্ সেল
আলম মিল
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েমযেিযাগি ব্যস্তিার োরয়ি ণদনব্যাপী অনুষ্ঠায়ন উপণস্থি িােয়ি পারয়বন না িায়দরয়ে ণবোয়লর অণধয়বশন, শসশন ৩:
সিংেলন, শরণিয়েশনয়র্াগ্য আইণিো ও বাস্তবােন পি ণনয়দ যণশো তিণরেরি পয়ব য অিংশগ্রহয়ির অনুয়রাধ িানান। মৎস্য ও
প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়ের সণিব িনাব রইেউল আলম মিল, উয়বাধনী অনুষ্ঠায়ন প্রধান অণিণি ণহয়সয়ব উপণস্থি ণেয়লন।
ণিণন েমযশালার পটভূণম ও উয়েযয়শর আয়লায়ে এেটি বিব্য তুয়ল ধয়রন। ণিণন নতুন দীক্ষা এবিং উয়যামী হয়ে
সঠিেোয়ব উদ্ভাবনী উয়যাগ বাস্তবােয়নর উপর শিার শদন। ণিণন এ শশায়েণসিং আয়োিয়ন সহয়র্াণগিার িন্য ধন্যবাদ
িাণনয়ে শশায়েণসিং এর শুে উয়বাধন শ াষিা েয়রন।

শসশন -২: ণবেণিেরি, প্রদশযন এবিং নতুন পাইলট প্রেল্প পর্ যায়লািনা:
এ শসশয়ন এেিণেশ ৪১িন উয়যািা িায়দর প্রেয়ল্পর ধারিা শদোয়ল প্রদশযয়ির মােয়ম উপস্থাপন েয়রন। এ
শসশয়ন ফযাণসণলয়টটর ণহয়সয়ব দাণেত্ব
েয়রন- িনাব শমাোঃ নুরুোহ, পণরিালে,
বািংলায়দশ মৎস্য গয়বষিা ইনণিটিউট,
মেমনণসিংহ; িনাব শমাোঃ ইউসুফ খান,
উপপ্রধান, মৎস্য অণধদপ্তর, রমনা ঢাো;
িনাব শমাোঃ আবু সুণফোন, সহোরী
পণরিালে, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর, ফামযয়গট,
ঢাো; িনাব আলমগীর েবীর, সহোরী
পণরিালে, মৎস্য অণধদপ্তর, রমনা ঢাো;
ি. এণবএম মুস্তানুর রহমান, উপয়িলা
প্রাণিসম্পদ েমযেিযা, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর,
ফামযয়গট, ঢাো;
মন্ত্রিালয়ের অধীনস্থ ণবণেন্ন দপ্তয়রর ণসণনের েমযেিযাগি পাইলট পণরদশযন ও মূল্যােন ফযাণসণলয়টটরগি িায়দর ধারিা উপস্থাপন,
েয়রন।
আইণিো শশোর এবিং বাস্তবােন শেৌশল
উপস্থাপন েরয়ি সহােিা প্রদান েয়র। উয়যাগগুয়লা উপস্থাপয়নর িন্য প্রস্তুি হয়ল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে এবিং
অণধনস্থ সিংস্থাসমূহ শিয়ে অণেজ্ঞ ঊর্ধ্যিন েমযেিযাগি প্রণিটি উয়যাগ পণরদশযন েয়রন। এ োড়াও উর্ধ্িযন েমযেিযাগি
উয়যাগুয়লার বাস্তবােন প্রণক্রোে উদ্ভূি সমস্যা, সামি য, দূব যলিা এবিং অিযন পর্ যায়লািনা পূব যে ণদে ণনয়দ যশনা প্রদান
েয়রন। শর্ সেল উয়যায়গর ক্রুটি ণবচ্যযণি ণেল িা বাস্তবােয়নর পূয়ব য সিংয়শাধন ও পণরমািযয়নর পরামশয প্রদান েয়রন।
ইয়নায়েশন শশায়েণসিং েমযশালাে অিংশগ্রহিোরীগয়ির িাণলো: ইয়নায়েশন শশায়েণসিং েমযশালাে অিংশগ্রহিোরীগয়ির
িাণলো সারিী ৪-এ শদো হয়লা।
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শসশন ৩: সিংেলন, শরণিয়েশনয়র্াগ্য আইণিো ও বাস্তবােন পি ণনয়দ যণশো তিণরেরি:শশায়েণসিং অনুষ্ঠায়ন শসশন
গ্রুপ উপস্থাপনা আর এেটি অোে। গ্রুপ
ওোয়েয সিংস্থার এেিন েয়র ণসণনের
েমযেিযায়ে যুি েরা হে। মন্ত্রিালয়ের
ণিফ ইয়নায়েশন অণফসায়রর শনর্তয়ত্ব
মন্ত্রিালে ও সিংস্থাসমূহ শিয়ে ণসণনের
েমযেিযাগয়ির সমন্বয়ে ইয়নায়েশন
আইণিোসমূহ
বাোই
েয়র
শরণিয়েশনয়র্াগ্য আইণিো ণনব যািন, ও
পুি:পাইলটিিং েরার লয়ক্ষয ণবয়শষষ্ণ
প্যায়নল গঠন েরা হে। এ েণমটিয়ি
িনাব শমাোঃ শিৌণফকুল আণরফ,
মন্ত্রিালয়ের অণধনস্থ ণবণেন্ন দপ্তয়রর ণসণনের েমযেিযা ের্তে
য পাইলট পণরদশযন যুগ্মসণিব ও ণিফ ইয়নায়েশন অণফসার,
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে, িনাব
ও মূল্যােন
শমাোঃ নুরুোহ, পণরিালে, বািংলায়দশ
মৎস্য গয়বষিা ইনণিটিউট, মেমনণসিংহ, িনাব শমাোঃ ইউসুফ খান, উপপ্রধান, মৎস্য অণধদপ্তর, রমনা ঢাো, িনাব শমাোঃ
আবু সুণফোন, সহোরী পণরিালে, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর, ফামযয়গট, ঢাো, িনাব আলমগীর েবীর, সহোরী পণরিালে,
মৎস্য অণধদপ্তর, রমনা ঢাো, ি. এণবএম মুস্তানুর রহমান, উপয়িলা প্রাণিসম্পদ েমযেিযা, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর, ফামযয়গট,
ঢাো প্রমুখ দাণেত্ব পালন েয়রন।
ণিফ ইয়নায়েশন অণফসার প্রণিটি গ্রুয়পর ইয়নায়েটরয়দর পূয়ব যর োয়ির মূল্যােন ও োয়ির ধরি আয়লািনা েয়রন
এবিং এেই ধরয়ির েয়েেটি উয়যাগয়ে এেণত্রি েয়র এেটি আইণিোয়ি রূপান্তয়রর পরামশয প্রদান েয়রন। এ সমে
পাইলট উয়যাগগুয়লার শোন পণরবিযন আনয়ি িাইয়ল শস পরামশযও প্রদান েরা হে।

উদ্ভাবনী আইণিো পণরদশযন
েমযশালার শশষ শসশয়ন শশায়েয়স উপস্থাণপি উদ্ভাবনী আইণিোসমূহ মাননীে প্রধান অণিণি, ণবয়শষ অণিণধ মৎস্য
ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে ও ঊর্ধ্যিন
েমযেিযাগি আয়রে দফা পণরদশযন
েয়রন। অণিণিগি প্রণিটি ধারিা অণি
গেীর োয়ব পর্ যায়লািনা পূব যে
প্রয়োিনীে ণদে ণনয়দ যশনা প্রদান
েয়রন। উি অনুষ্ঠায়ন সম্মাণনি অণিণি
ণহয়সয়ব িনাব নারােন িন্দ্র িে
মাননীে মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
মন্ত্রিালে; িনাব এন এম ণিোউল
আলম, সণিব (সমন্বে ও সিংোর),
7 ন (মৎস্য)
সম্মাণনি অণিণিগি ের্তযে পাইলট উয়যাগ পণরদশয

মণন্ত্রপণরষদ ণবোগ, িনাব শমাোঃ রইেউল আলম মিল, সণিব, মৎস্য ও

সম্মাণনি অণিণিগি ের্তযে পাইলট উয়যাগ পণরদশযন (প্রাণিসম্পদ)

সম্মাণনি অণিণিগি ের্তযে পাইলট উয়যাগ পণরদশযন (শমণরন এোয়িমী)

প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে; িনাব শিৌণফকুল আণরফ, যুগ্মসণিব (ব্লু-ইয়োনণম) ও ণিফ ইয়নায়েশন অণফসার, মৎস্য ও
প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে; িনাব ণদলদার আহমদ, শিোরম্যান, (অণিণরি সণিব), বািংলায়দশ মৎস্য উন্নেন েয়পযায়রশন; তসেদ
আণরফ আিাদ, মহাপণরিালে, মৎস্য অণধদপ্তর, বািংলায়দশ; িনাব শমাোঃ আইনুল হে, মহাপণরিালে, প্রাণিসম্পদ
অণধদপ্তর, ি. নাথু রাম সরোর, মহাপণরিালে, বািংলায়দশ প্রাণি গয়বষিা ইনণিটিউট; ি. ইোণহো মাহমুদ,
মহাপণরিালে, বািংলায়দশ মৎস্য গয়বষিা ইনণিটিউট; িনাব শশফাউল েণরম, উপপণরিালে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ িথ্য
দপ্তর; িাোঃ শমাোঃ ইমরাম শহায়সন খান, শরণিস্ট্রার, বািংলায়দশ শেয়টণরনারী োউণ্সল, িনাব মাণনে মাহমুদ, েযাপাণসটি
শিয়েলপয়মন্ট শস্পশাণলি a2i শপ্রাগ্রাম প্রমুখ উপণস্থি ণেয়লন।
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মুি আয়লািনা পব য:
উি অনুষ্ঠায়ন প্রধান অণিণি ণহয়সয়ব উপণস্থি ণেয়লন িনাব নারােন িন্দ্র িে মাননীে মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
মন্ত্রিালে; সোপণি িনাব
শমাোঃ রইেউল আলম
মিল, সণিব, মৎস্য ও
প্রাণিসম্পদ
মন্ত্রিালে;
ণবয়শষ অণিণধ িনাব এন
এম ণিোউল আলম, সণিব
(সমন্বে ও সিংোর),
মণন্ত্রপণরষদ ণবোগ, এবিং
িনাব শিৌণফকুল আণরফ,
যুগ্মসণিব (ব্লু-ইয়োনণম) ও
ণিফ ইয়নায়েশন অণফসার,
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
মন্ত্রিালে। পণরদশযনোয়ল
অণিণিগি
প্রণিটি
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়ের ণিফ ইয়নায়েশন অণফসার বিব্য রাখয়েন।
উয়যায়গর অনুকূল এবিং
প্রণিকুল ণবষয়ে উয়যািাগয়ির সিংয়গ আয়লািনা েয়রন। মুি আয়লািনাে মন্ত্রিালে ও অধীনস্থ সিংস্থার েমযেিযাগি
ণদনব্যাপী েমযশালাে অিংশগ্রহিোরীয়দর সায়ি মি ণবণনমে েয়রন।
িনাব শিৌণফকুল আণরফ, িীফ ইয়নায়েশন অণফসার, মন্ত্রিালয়ের ইয়নায়েশন োর্ যক্রয়মর এেটি সার সিংয়ক্ষপ
উপস্থাপন েয়রন। উপস্থাপনাে ণিণন প্রণিটি উয়যায়গর সামি য, দূব যলিা, বাস্তবােন সম্ভাবিা ইিযাণদ ণবষয়ে আয়লােপাি
েয়রন এবিং উয়যাগসমূহ শরপণিয়েশন ও মণনটণরিং এর উপর শিার শদন। ণিণন উপস্থাপনাে পূয়ব যর অনুসরিীে ণবষে উয়েখ
েয়রন এবিং গ্যালারী পণরদশযয়নর িন্য সেলয়ে আহবান িানান। ণিণন বয়লন শর্, পূয়ব যর তুলনাে উয়যািাগয়ির পণরিালনা
দক্ষিা বণধ যি হয়েয়ে। ইয়িাপূয়ব য
িণরপকৃি পাইলট উয়যাগ
গ্রহিোরীয়দর অণিযি ফলাফল
উপস্থাপন েরা হে। ণিণন বিয়ব্য
উয়েখ
েয়রন,
এেিন
ইয়নায়েটর ণেোয়ব নতুন
পাইলট উয়যাগ গ্রহি েয়রন,
ণেোয়ব িার নতুন প্রেল্প তিণর
েয়রন, অিংশীদাণরত্ব গয়ড়
শিায়লন, সমস্যা ণিণিিেরয়ির
প্রণক্রো ণনি যে েয়রন, ণবণেন্ন
9
জনাব মাননক মাহামুদ, কযাপানিনি ডেভেলাপভমন্ট ডেশানলস্ট নবকাভলর অনিভবশন
িঞ্চালনা কভরন

ঝণুঁ ে শমাোয়বলা েয়র অণফস ব্যবস্থাপনা সহণিেরি েয়র িায়েন। ফলশ্রুণিয়ি িার োয়ির দক্ষিা বৃণি পাে এবিং েম
সময়ে অণধে শসবা প্রদান েরয়ি সক্ষম হে। ণিণন উয়যািায়দর ইয়নায়েশন র্াত্রাে িায়দর অণেজ্ঞিার প্রসিংশা েয়রন।
িনাব মাণনে মাহমুদ, েযাপাণসটি শিয়েয়লাপয়মন্ট শস্পশাণলি, a2i শপ্রাগ্রাম মুি আয়লািনার অিংশটুকু সঞ্চালনা
েয়রন। ণিণন েমযশালাে আগি সিংস্থা প্রধানয়দর ণনেট অনুয়রাধ িানান, শর্ সেল আইণিো শরণিয়েশন হয়ে না
িায়দরয়ে মন্ত্রিালে ও সিংস্থাসমূহ নতুন উয়যায়গ োি েরার অনুয়প্ররিা ণদয়বন ণেনা? সোর ণবণেন্ন বিাগি ইয়নায়েশন
োর্ যক্রম শবগবান েরার িন্য ইউণনেন পর্ যায়ে সািংগঠণনে োঠায়মা তিণরর প্রস্তাব শদন। প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তয়রর
মহাপণরিালয়ের ময়ি িায়দর উদ্ভাবন সফল হওোর োরি হয়ে- স্থানীে িনপ্রণিণনণধ, ইউণনেন পণরষদ সদস্য,
এনণিওয়দর এবিং সুফলয়োগীয়দর সিংয়গ শর্াগায়র্াগ রক্ষা েয়র দাণেত্ব পালন।
অি:পর a2i এর পক্ষ হয়ি ৩টি ণেণিও প্রদশযন েরা হে। প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তয়রর উয়যািা িনাব অণমিাব
িক্রবিী, মৎস্য অণধদপ্তয়রর উয়যািা িনাব সাধন িন্দ্র সরোর এবিং স্বাস্থয অণধদপ্তয়রর এেিন ইয়নায়েটয়রর সফলিার
ণবষয়ে প্রদশযন েরা হে। শোন ইয়নায়েটয়রর অনুরূপ সফলিা িােয়ল িা a2i এ শপ্ররি েরার িন্য িনাব মাণনে মাহমুদ,
েযাপাণসটি শিয়েয়লাপয়মন্ট শস্পশাণলি অনুয়রাধ েশরন।

সম্মানীি অণিণিগয়ির বিব্য:

িনাব এন এম ণিোউল আলম, সণিব (সমন্বে ও সিংোর), মণন্ত্রপণরষদ ণবোগ িাঁর বিয়ব্য ইয়নায়েশন
োর্ যক্রময়ে শবগবান েরার লয়ক্ষয
মণন্ত্রপণরষদ ণবোগ হয়ি ইয়নায়েশন
সাকুযলার িারী, ইয়নায়েশন েমযপণরেল্পনা
তিণর এবিং পত্রিারীর ণবষে উয়েখ েয়রন।
এ মন্ত্রিালয়ে শশায়েণসিং অয়নেটা
Structural Way-শি হয়েয়ে ময়ময
ণিণন উয়েখ েয়রন। মাননীে মন্ত্রী ময়হাদে
অয়নে তধয্য ধারি েয়র সেয়লর সিংয়গ
েিা বয়ল ইয়নায়েটরয়দর উৎসাহ প্রদান
েরাে ণিণন অণেভূি হন। ণিণন আয়রা
বয়লন শর্, ইয়নায়েশয়নর িন্য ৪৮২৯

জনাব এন এম নজয়াউল আলম, িনিব (িমন্বয় ও িংস্কার), মনিপনরষদ নবোগ বিব্য

রাখয়েন।

শোয়ি অয়ি যর সিংস্থান রাখা হয়েয়ে।

অি:পর ণনি ণনি দপ্তয়রর ইয়নায়েশন সম্পয়েয বিব্য রায়খন- মহাপণরিালে, মৎস্য অণধদপ্তর; শরণিিার
শেয়টণরনারী োউণ্সল; মহাপণরিালে, বািংলায়দশ প্রাণিসম্পদ গয়বষিা ইনণিটিউট; মহাপণরিালে, বািংলায়দশ মৎস্য
গয়বষিা ইনণিটিউট প্রমুখ।
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িনাব শমাোঃ রইেউল আলম
মিল, সণিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
সিংস্থাসমূয়হর প্রধানগি ণনি ণনি দপ্তয়রর ইয়নায়েশন ণবষয়ে বিব্য রাখয়েন
মন্ত্রিালে সেল উয়যািয়দর সায়ি
েিা বয়লন, অয়নে িযায়লঞ্জ িাো
সয়ত্ত্বও উয়যািাগি প্রেল্প বাস্তবােন হয়ি ণপে পা হেণন। এিন্য ণিণন পাইলট প্রেল্প বাস্তবােয়নর প্রয়িযে পাইলট
উয়যািার প্রশিংসা েয়রন। ণিণন উদ্ভাবেয়দর আইণিোসমূহ ণবোগীে ও শিলা পর্ যায়ে েণড়য়ে শদোর িন্য সাফয়ল্যর গল্প
প্রিার েরার উপর শিার শদন; র্ায়ি অন্যান্য িরুি েমযেিযাগি উৎসাণহি হয়ে ইয়নায়েশন সম্পয়েয শিয়ন অনুয়প্ররিা শপয়ি
পায়র। এ ণবষয়ে ণিণন িাঁর মন্ত্রিালে শিয়ে সব তনণিে ও আণি যে সহােিা ণনণিি েরার অণেপ্রাে ব্যি েয়রন। ণিণন
ণনব যাণিি পাইলট প্রেল্পসমূহ শরণিয়েশয়নর িন্য আণি যে সহােিা প্রদায়নরও আশ্বাস শদন। ণিণন সেল সিংস্থার
েমযেিযায়দর উয়েশ্য েয়র বয়লন, উদ্ভাবেগি শর্য়হতু এণি শলয়েল ও িরুি অণফসার, এ িন্য িায়দরয়ে প্রয়োিনীে সেল
ণনয়দ যশনা ও সহােিা প্রদান েরা অয়পক্ষকৃি অণেজ্ঞ েমযেিযাগয়ির দাণেত্ব। এ সেল িরুি েমযেিযায়দর র্য়িি সম্ভাবনা
রয়েয়ে ণেন্তু িায়দর সম্ভাবনায়ে সঠিে ণদে ণনয়দ যশনা োড়া এর পূি য ণবোশ েরয়ি পায়র না। মৎস্য অণধদপ্তর, প্রাণিসম্পদ
অণধদপ্তর এবিং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে সঠিেোয়ব িায়দর ণনয়দ যশনা প্রদান েরয়ল িারা আয়রা দাণর্ত্বশীল ও সণক্রে
হয়ি পায়র। এর ফয়ল বািংলায়দয়শর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খায়ির আরও নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারিা শবর হয়ে আসয়ব।
ণবণেন্ন দপ্তয়রর সিংস্থা প্রধানগি পাইলট প্রেল্প শদয়খ সন্তুণি প্রোশ েয়রন। ইয়নায়েটরয়দর উয়যাগী পাইলট
প্রেয়ল্পর োি এবিং সুের উপস্থাপনার িন্য সেল উদ্ভাবেয়দর প্রশিংসা েয়রন। িাঁরা উয়েখ েয়রন শর্, উদ্ভাবেগি
ণশক্ষানণবশ এবিং অয়পক্ষাকৃি েম অণেজ্ঞ। িাই িায়দর সঠিেোয়ব গাইি েরা উর্ধ্িযন েমযেিযায়দর দাণেত্ব। এ ণবষয়ে
মন্ত্রিালে প্রয়োিনীে সিংখ্যে শমন্টর
ণনয়োয়গর পদয়ক্ষপ ণনয়ব।
মাননীে মন্ত্রী উদ্ভাবেয়দর উয়েশ্য
বয়লন শর্ উদ্ভাবয়নর প্রধান উয়েশ্য শসবা
প্রাণপ্তর শক্ষয়ত্র সাধারি মানুয়ষর দুয়েযাগ
েমায়না। সুিরািং িায়দর সয়িিন িাো উণিি
ণেোয়ব এেটি শসবা সহণিেরি েরার
মােয়ম আয়রা েম সময়ের ময়ে শবশী শসবা
প্রদান েরা শর্য়ি পায়র। ণিণন উদ্ভাবনী োি
সিিার সায়ি েরার িন্য েমযেিযায়দর
এটুআই শপ্রাগ্রায়মর প্রণিণনণধগি ের্তযে পাইলট প্রেল্প মূল্যােন গ্রুপ11
তিণরেরয়ির
োর্ যক্রম

উপয়দশ শদন, র্ায়ি িনগি উদ্ভাবয়নর সুণবধা শোগ েরয়ি পায়র। সিিার সায়ি োি েরয়ল প্রেয়ল্পর োিও টিণেয়ে রাখা
সহি হয়ব। সেল অণিণধগি মাঠ পর্ যায়ের েমযেিযাগিয়ে সিিার সায়ি সামণগ্রে উন্নেয়নর লয়ক্ষয োি েরার অনুয়রাধ
িানান র্ায়ি ণবোগীে োয়ির গুিগিমান ও সুনাম বৃণি পাে। ণিণন উদ্ভাবয়নর ধারা আয়রা শবগবান েরার এবিং িা

সঠিেোয়ব বাস্তবােয়নর ওপর শিার শদন। ণিণন আয়রা বয়লন ইয়নায়েশন োর্ যক্রম বাস্তবােয়ন মন্ত্রিালে হয়ি
সাণব যে সহয়র্াণগিা শদো হয়ব।
নতুন উয়বাধনকৃি উয়যাগ:
প্রধানমন্ত্রীর োর্ যালয়ের এেয়সস টু ইনফরয়মশন (a2i) শপ্রাগ্রাম, মণন্ত্রপণরষদ ণবোগ এবিং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে
এর শর্ৌি আয়োিয়ন এ ইয়নায়েশন
শশায়েণসিং অনুষ্ঠায়ন ৩টি পাইলট উয়যাগ
মাঠ পর্ যায়ে শরণিয়েশয়নর লয়ক্ষয
উয়বাধন েরা হে। উয়যাগ ণিনটি হয়লা-

(১) মৎস্য বািযা শমাবাইল অযাপস
(২) লাইেিে িাইণর (শমাবাইল
এণিয়েশন)
(৩) ণবএলআরআই ণফিমািার
শমাবাইল এণিয়েশন।
অনুষ্ঠায়নর প্রধান অণিণধ মৎস্য ও
প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়ের মাননীে মন্ত্রী
মাননীে প্রধান অণিণি ের্তযে মৎস্য বািযা শমাবাইল অযাপস উয়বাধন।
িনাব নারােন িন্দ্র িে, এমণপ, পাইলট
উয়যাগ ৩টির শুে উয়বাধন েয়রন। ণিণন এসব েমযোয়ির ফয়ল িরুন েমযেিযায়দর মায়ঝ সৃিনশীলিা, শমধা-ণবোশ ও
েমযয়ক্ষয়ত্র োল োয়ির প্রণিয়র্াণগিা
সৃণি হয়ব ময়ময আশাবাদ ব্যি েয়রন।

মাননীে প্রধান অণিণি ের্তযে লাইেিে িাইণর শমাবাইল অযাপস উয়বাধন
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মাননীে প্রধান অণিণি েিযে ণবএলআরআই ণফিমািার শমাবাইল অণিয়েশন
উয়িাধন।

প্রস্তাবনা
৪৫টি ইয়নায়েটিে আইণিোর িন্য ৪১িন উদ্ভাবেগি এই েমযশালাে িায়দর পাইলট প্রেল্প উপস্থাপন েয়রন। সারিী-১ এ
শসবার ণশয়রানাম, প্রেল্প উয়যািার নামসহ বাস্তবােনোরী সিংস্থার ণবস্তাণরি ণববরি শদো হয়লা। মন্ত্রিালে ও
সিংস্থাসমূয়হর ণবয়শষজ্ঞ ঊর্ধ্যিন েমযেিযাগি ণবিার ণবয়িষি েয়র এবিং ইয়নায়েটরয়দর সায়ি আয়লািনা েয়র
আইণিোসমূহয়ে পূনণবন্যাস েশরন। র্ায়ি আইণিোমূহ েণবষ্যয়ি বাস্তবােন সহি হে।
মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রিালয়ের মাঠ পর্ যায়ের কমযকতযাগি কর্তক
য গি ২৮/০২/২০১৮ ণি. িাণরয়খ শশায়েণসিং এ প্রদণশযি
হওোর পর প্রস্তাবিত গ্রুপবিবিক প্রকল্পসমূহ।
সারিী-১
“নাগণরে শসবাে উদ্ভাবনী পাইলট উয়যাগ পর্ যায়লািনা ও শশায়েণসিং ণবষেে েমযশালা” শীষ যে শশায়েণসিং-এ মৎস্য
ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়ের আওিাধীন মাঠ পর্ যায়ের ৪৫টি পাইলট উয়যাগয়ে পুনণবন্যাস েরা হয়েয়ে। র্া ণনয়ম্ন প্রদত্ত

হয়লা।
মৎস্য অণধদপ্তর ের্তযে বাস্তবাণেি পাইলট উয়যাগসমূহ গ্রুপণেণত্তে োর্ যক্রম পণরিালনার প্রস্তাব
ক্রসিক নিং
শ বার নাি
বাস্তবায়নকারীর দপ্তকরর নাি ও শ বার বর্মিান অবস্থা
শরসিকককটড: ০১টি
১
শিাবাইল অোপক র িাধ্যকি িৎস্য
স সনয়র উপকজলা িৎস্য কিমকর্মা, শনায়াখালী দর, িংযুক্ত এটুআই
ম
পরাি প্রদান
শপ্রাগ্রাি । এ অোকপর িাধ্যকি ২৫,০০০ (পঁসচ হাজার) এর অসিক িংখ্যক
(ইকর্ািকধ্য সরকিকক ন করা হকয়কে)
চাসষ ডাউনকলাড করার িাধ্যকি শ বা গ্রহি করকে
শরসিকক কনর অকপযায়: ০১টি
২
মৎস্য বািযা শমাবাইল অযাপস
িনাব মমাোঃ কামরুল ইসলাম, বসবিের উপয়েলা মৎস্য েমযেিযা
কলাপাড়া, পটুোখালী
(উয়দ্ভাধন েরা হয়েয়ে, িাটা শেণলয়িশন
েরার পর Replicated েরা শর্য়ি
পায়র)
Further Piloting: ০৯

৩

প্রযুসক্ত সনেমর সনসবড় শর্াগাকর্াগ স্থাপকনর

ি. শমাোঃ মণনরুজ্জামান, শিলা মৎস্য েমযেিযা, শফনী।
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িাধ্যকি িৎস্যচাষ শ বা হসজকরি
(৭টি উপকজলায়)

৪

৫

৬

মৎস্য রপ্তাণনর সুয়র্াগ সৃণির মােয়ম
তবয়দণশে মুদ্রা অিযন এবিং মােিাণষর
সঠিে দাম প্রাণপ্ত ণনণিিেরি
(১টি উপকজলায়)
িৎস্যখাদ্য লাইক ন্স প্রদান ও নবায়ন
হসজকরি।
এক্সক ল সূত্র ব্যবহার ককর র্থ্য শ বা
প্রদান
(১টি উপকজলায়)

িনাব সয়রাি কুমার ণমণি, উপয়িলা মৎস্য েমযেিযা ডুমুণরো, খুলনা,
েিাি মমা: েবহরুন্নিী, খামার ব্যিস্থাপক মমৌলিীিাোর
িনাব মমাোঃ কামরুল হাসাি সরকার ,উপয়েলা মৎস্য েমযেিযা মিড়া,
পািিা
েিাি মমাোঃ িাবসর উবিি, উপয়েলা মৎস্য কমযকতযা, মুণ্সগঞ্জ সদর
নগর, ণসয়লট
ফিীন্দ চন্দ্র সরকার, বসবিের উপয়েলা মৎস্য কমযকতযা, মগালাপগঞ্জ
উপকজলা িৎস্য কিমকর্মা, কুলাউড়া, স কলট

র্ারাপদ শচৌহান, পাব মর্ীপুর, সদনাজপুর, ১ি শ াককস িং এর পর গাজীপুর
শজলায় পাইলটিিং করা হকয়কে এবিং ৫০টি লাইক ন্স প্রদান করা হকয়কে,
ফ্টওয়োরটি পসরবর্ীর্ িরকির অনু াকর পসরবর্মন ককর ারা শদক
পাইলটিিং করার সুপাসর করা হকলা।
শ বাটি সপস শবইজ, এটা অন্যত্র পাইলটিিং করা ম্ভব নয়। অনুরূপ
ওকয়বকবইজ শ বা (Fish advice System) িৎস্য অসিদপ্তর
২০১১ াল শর্কক চালু শরকখকে। জনাব শিাাঃ িসনরুজ্জািান িৎস্য
অসিদপ্তকরর াকর্ শর্াগাকর্াগ ককর প্রকয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহি করকর্ পাকর।

অসিকর্র পরীযাাঃ ০৪ টি
৭
* সপএইচ শোন ব্যবহার ম্প্র ারি (১টি উপকজলা িৎস্য কিমকর্মা, র্ালা, ার্সযরা,
উপকজলায় ৩টি ইউসনয়কনর ১০টি
পুকুকর)
পরীযা করার সুপাসর
* পাণনর ণপএইি ণনি যয়ে িন্য েম খরয়ির
পিণি ণনধ যারি প্রমািেসহ উপস্থাপয়নর
সুপাণরশ
* শপানামাে পণরবহয়ন এয়রয়টি ণফস
ট্রা্সয়পাট য
* ণনিস্ব ওয়েবসাইট তিণরর মােয়ম িথ্য
শসবা প্রদান ( মৎস্য অণধদপ্তয়রর সায়ি
শর্াগায়র্াগ েয়র ব্যবস্থা গ্রহি)
(১টি উপকজলায়)
শিসরন সি ারীজ একাকডিী, Further Piloting: ০১
৮
ই-েযায়িট শসবা এি ম্যায়নিয়মন্ট
শসবাটি অেযন্তরীন শসবা সহণিেরয়ি পর্ যায়ে উয়যাগ। উয়যাগটি আয়রা
সাণেযস
পরীক্ষা-ণনরীক্ষার প্রয়োিন রয়েয়ে। সফটওেযারটি মন্ত্রিালয়ের ইয়নায়েশন
সোে উপস্থাপয়নর িন্য সুপাণরশ েরা হয়লা।
বািংলায়দশ মৎস্য উন্নেন েয়পায়রশন Further Piloting: ৩
১০
* “Ready to Cook” মৎস্য
বািংলায়দশ মৎস্য উন্নেন েয়পায়রশয়নর এই ণিনটি শসবাই প্রধান
পণ্য বািারিািেরি োর্ যক্রম
োর্ যালয়ের োর্ যক্রয়মর অন্তভূি। শসবাগুণলর প্রয়সস ম্যাপ তিণর পূব যে
* োপ্তাই শলয়ে উৎপাণদি মাে
মন্ত্রিালয়ের ইয়নায়েশন টীয়মর ণনেট উপস্থাপয়নর সুপাণরশ েরা হয়লা।
ণিণিটাল শেয়ল পণরমাপেরি
* োপ্তাই শলয়ে শমাবাইল মণনটণরিং
শসন্টার স্থাপন
বািংলায়দশ মৎস্য গয়বষিা ইণ্সটিটিউট, মেমনণসিংহ Further Piloting: ৩টি
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১১

* বািংলায়দশ মৎস্য গয়বষিা
বািংলায়দশ মৎস্য গয়বষিা ইণ্সটিটিউট, মেমনণসিংহ এর প্রধান োর্ালয়ের
ইণ্সটিটিউয়টর ণসণপএফ ণহসাব
৩টি শসবায়ে ই-শসবাে রূপান্তর েরা হয়েয়ে। শসবাগুণলর প্রয়সস ম্যাপ তিণর
সহণিেরি
পূব যে মন্ত্রিালয়ের ইয়নায়েশন টীয়মর ণনেট উপস্থাপয়নর সুপাণরশ েরা
* বািংলায়দশ মৎস্য গয়বষিা
হয়লা।
ইনণিটিউয়টর ই-প্রণশক্ষি ব্যবস্থাপনা
* বািংলায়দশ মৎস্য গয়বষিা
ইনণিটিউয়টর েমযিারীয়দর ইপ্রণশক্ষি ব্যবস্থাপনা
১২.
োপ্তাই শলে ইনয়ফা ইন ণবএফআর আই
উয়যাগটি আয়রা পাইলটিিং েরার প্রস্তাব েরা হয়লা।
(অযাপস)
িাাংলায়দশ মিয়েবরিাবর কাউবিল, Further Piloting: ০১
শির োনোমঃ শিশি ভেট ভেল্পলোইন।
১৩.
িোঃ ভ োপোল চন্দ্র শিশ্বোস, ভিপুটি ভ শিস্ট্রো , িোাংলোরেি ভেরটশ নোশ
কোউশিলশক শ বাটি শেলআপ ও শরসিকক ন করার লকযে মন্ত্রিালয়ের
ইয়নায়েশন সোে উপস্থাপয়নর িন্য সুপাণরশ েরা হয়লা।
বািংলায়দশ প্রাণিসম্পদ গয়বষিা ইনণিটিউট , শরণিয়েশয়নর অয়পক্ষাে: ০১
১৪.
ণশয়রানামোঃ শিএলআ আই শিিমোস্টো
েিাি মমাোঃ আহসানুল কিীর, বিজ্ঞাবিক কমযকতযা, িায়োয়েকয়িালবে
ভমোিোইল এশিরকিন
বিিাগ, অযাপটি সািার, মগাদাগাড়ী ও িাঘািাড়ী এই বতিটি উপয়েলাে
েরয়েন। মািিীে মন্ত্রী েিাি িারােি চন্দ্র চন্দ, এমবপ ময়হাদে গত
২৮/০২/২০১৮ বরোঃ তাবরয়খ উক্ত আযপসটি আনুষ্ঠাবিকিায়ি উয়বাধি
কয়রি। অযাপটির িাটা শেণলয়িশয়নর পর শরণিয়েশয়নর উয়যাগ গ্রহয়ির
সুপাণরশ েরা হয়লা।
Further Piloting: ০২
১৫.
ণশয়রানামোঃ Bioscope Training িনোি ভমোঃ খোয়রুল িোিো , বিজ্ঞোশনক কমমকর্মো, প্রোশি উৎপোেন রিষিো
শিেো শক, শ বাটি শেলআপ করার লকযে মন্ত্রিালয়ের ইয়নায়েশন সোে
উপস্থাপয়নর িন্য সুপাণরশ েরা হয়লা।
১৬.
ণশয়রানামোঃ দুগ্ধ খোমো ব্যিস্থোপনোয়
িনোি ভমোঃ িয়জুল ভেোসোইন শম োি, বিজ্ঞোশনক কমমকর্মোশক, শ বাটি
ভমোিোইল এযোশিরকিন শেশিক শিশিাং
শেলআপ করার লকযে মন্ত্রিালয়ের ইয়নায়েশন সোে উপস্থাপয়নর িন্য
কযোরলন্ডো উদ্ভোিন
সুপাণরশ েরা হয়লা।
প্রাসি ম্পদ অসিদপ্তর
শরসিকককটড: ০২টি
১৭.
ইউবিেি প্রাবিসম্পদ মসিায়কন্দ্র স্থাপি
ডাোঃ অবমতাি চক্রিিী, ইউএলও (এল/আর)
প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর, ঢাকা।
বি©মায়ন 39টি উপয়িলার 01টি েয়র
ইউণনেয়ন সরকিকক ন করা হকে। ারা
শদক শরসিকক কনর জন্য সুপাসর করা
হকলা।
১৮.
মমািাইল এস.এম.এস-এর মাধ্যয়ম
ভমোঃ ভসোে োি ভেোরসন অশিসো ইনচোিম (আইশসটি িোখো)
বিিামূয়ে অবধদপ্তয়রর মসিা প্রদাি
প্রোশিসম্পে অশিেপ্ত , ঢোকো।
(ইয়তাময়ধ্য মদশব্যাপী মরবিয়কশি হয়ে)
শরণিয়েশয়নর অয়পক্ষাে: ০২টি
১৯.
লাইেেক ডাকয়রী
( ইয়িায়িশি মশায়কবসাং এ উয়ভাধি করা
হয়েয়ে, ডাো মিবলয়ডশয়ির পর
মরবিয়কশয়ির সুপাবরশ করা হয়লা)

ডা. মমাোঃ মমাখয়লছুর রহমাি, বিএস
মেলা প্রাবি হাসপাতাল, গােীপুর।
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২০.

শপ.শপ.আ . ভ ো প্রশর্র োি ও শনয়ন্ত্ররি
টিকো প্রেোন কোর্ মক্রম
(ইয়তাময়ধ্য র্য়শার মেলার বিকরগাো
এিাং ণঝনাইদহ শিলার সদর উপয়িলা
মরবিয়কশি সম্পন্ন হয়েয়ে। সারা মদয়শ
মরবিয়কশয়ির সুপাবরশ করা হয়লা।
Further Piloting: ০৪ টি
২১.
িনগয়ির শদাড়য়গাড়াে প্রাণিসম্পদ শসবা
শপৌোয়না।
(৩টি উপয়িলাে পাইলটিিং েরার সুপাণরশ
েরা হয়লা)

২২.

প্রাণিপুণির শর্াগান েমযসূণি
(২টি উপয়িলাে পাইলটিিং েরার সুপাণরশ
েরা হয়লা)
২৩.
বডবেোল পদ্ধবতয়ত গিাবদপশুর কৃবিম
প্রেিি এিাং গিযধারি হার বিি যে/ট্রাবকাং
(২টি উপয়িলাে পাইলটিিং েরার সুপাণরশ
েরা হয়লা)
২৪.
ই-শেয়টণরনাণর সাণেযস: প্রাণিসম্পদ শসবা
সহিীেরি (কাস য়াসন, শগাপালগঞ্জ এবিং
গাজীপুর দর পাইলটিিং করার সুপাসর
করা হকলা)
অসিকর্র পরীযাাঃ ০৫ টি
২৫.
প্রোশিক পর্ মোরয় িোশেপ্রোশি ও োঁস-মু শ
টিকো প্রেোন, প্রাবি স্বাস্থযয়সিা এিাং কৃশিম
প্রিনন ভসিো সেশিক ি। (৩টি
উপয়িলাে পাইলটিিং েরার সুপাণরশ েরা
হয়লা)
২৬.

শন োপে িয়লো মোাংস উৎপোেন ও
িোিো িোর্ সেিীক ি।
(২টি উপরিলোয় প ীক্ষো-শন ীক্ষো িন্য
সুপোশ ি)
২৭.
তৃিমূল পর্ মোরয় িোশে প্রোশি পোলন ও রু
হৃষ্টপুষ্টক ি প্রশিক্ষি ও ঔষি স ি োে।
(১টি উপয়িলাে পাইলটিিং েরার সুপাণরশ
েরা হয়লা)
উয়যািার সিংখ্যাোঃ ৪১িন
শমাট উয়যাগোঃ ৪৫টি
শরণিয়েশনোঃ ০৩টি
শরণিয়েশয়নর অয়পক্ষােোঃ ০৪টি
Further Pilotingঃাঃ ২৪টি
অসিকর্র পরীযা-সনসরযাাঃ ০৯টি

ডা. মমা. হাবফজুর রহমাি, ভিলো প্রোশিসম্পে কমমকর্মো
ণঝনাইদহ
িা. প্রোশ িন্দ্র মিল, উপয়িলা প্রাণিসম্পদ কমমকর্মো
বিকরগাো, র্য়শার

ডা. মমাোঃ আব্দুল মবেদ, উপয়েলা প্রাবিসম্পদ কমযকতযা
তায়িার, রােশাহী
Wv. বসয়ে আলর্োি ভেোরসন, উপরিলো প্রোশিসম্পে কমমকর্মো, আমর্লী,
ি গুনো
ডা. এ.বি.এম সাইফুজ্জামাি, মেলা প্রাবিসম্পদ কমযকতযা
মমৌলিীিাোর
িো. কোনোই লোল স্বি মকো , ভিলো প্রোশিসম্পে কমমকর্মো, মোগু ো।
িা. কুমুদ রঞ্জন ণমত্র, উপয়িলা প্রাণিসম্পদ কমমকর্মো
নাণলিাবাড়ী, শশরপুর
িা. পলাশ সরকার, ভেরটশ নোশ সোিমন
িায়করগঞ্জ, িবরশাল
িা. এ এস এম সায়দকুর রহমান, উপয়িলা প্রাণিসম্পদ কমযকতযা,
সাদুোপুর, গাইবান্ধা।
ি. তসেদ আলী আহসান, ইউএলও (এল/আর)
প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর, ঢাো।

িো. ভমোঃ আবু সোঈে স কো , উপরিলো প্রোশিসম্পে কমমকর্মো, ভ ৌশ পু ,
ময়মনশসাংে
ডা. নূরুল্লাহ মমা. আহসাি, মিয়েবরিাবর অবফসার
মকবন্দ্রে মগা-প্রেিি ও দুগ্ধ খামার, সািার, ঢাকা
ডা. এ.বি.এম সাইফুজ্জামাি, মেলা প্রাবিসম্পদ কমযকতযা
মমৌলিীিাোর।
িো. ওয়োশি আেরমে, উপরিলো প্রোশিসম্পে কমমকর্মো, শিিোল,
ময়মনশসাংে
িো. ভমোঃ শমিোনু েমোন, উপরিলো প্রোশিসম্পে কমমকর্মো, ফুলিোশিয়ো,
ময়মনশসাংে
িোঃ িো েোনো িোেোন, ভেরটশ নোশ সোিমন
চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
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শরণিয়েশন ও পুি:পরীক্ষার িন্য েমযপণরেল্পনা:
সণিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে পাইলট প্রেল্পসমূহ বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয সিংস্থা প্রধান, ইয়নায়েশন টীম ও মন্ত্রিালয়ের
ইয়নায়েশন টীমসহ সো আহবান েরার পরামশয প্রদান েয়রন। ণিণন েমযপণরেল্পনার িন্য ণনয়দ যশনা শদন। েমযপণরেল্পনাটি
জুন-জুলাই মায়স প্রস্তুি েয়র আগি ২০১৮ মাস শিয়ে এবিং বাস্তবােন েরা যুসক্ত ম্মর্ হকব িকিম সর্সন অসেির্ শপাষি
ককরন।

পূি:পরীক্ষা:
মূল্যােন েমযেিযাগি ণনয়ম্নর পাইলট আইণিোটি অণধেরির পরীক্ষা ণনণরক্ষার িন্য সুপাণরশ েয়র র্ায়ি পরবিী ণরণেও
ওোেযশশপ এটা আয়লািনাে আসয়ি পায়র। র্া স্বারিী-1 এ প্রদণশযি হয়েয়ে।

উপসিংহার
মাঠ পর্ যাে হয়ি আগি ইয়নায়েটরগি, সিংণিি ঊর্ধ্িযন েমযেিযাগি এবিং সহােিাোরী েমযেিযাগি ণময়ল এ েমযশালাে
মিণবণনময়ের এে বড় শক্ষত্র তিণর েয়র। ফয়ল ইয়নায়েটরগি িায়দর োর্ যক্রম এই বড় পণরসয়র উপস্থাপয়নর সুয়র্াগ শপয়ে
মাঠ পর্ যায়ের েমযয়ক্ষয়ত্র িায়দর পাইলট বাস্তবােয়নর িযায়লঞ্জসমূহ তুয়ল ধরার সুয়র্াগ পান। ইয়নায়েটরগি িায়দর িযায়লঞ্জ
শমাোয়বলাে উর্ধ্িযন ের্তপয য়ক্ষর সহােিা োমনা েয়র।
েমযশালাে আয়লািনাে উয়ঠ আয়স ণেোয়ব ণবণেন্ন উদ্ভাবেগি ণবণেন্ন িযায়লঞ্জসমূয়হ মুয়খামুণখ হয়েয়েন এবিং ণবয়শষ
শপ্রক্ষাপট এবিং শেৌশল অবলম্বয়ন ণেোয়ব এই সব সমস্যা সমাধান েয়রয়েন। ণবষেগুয়লা েণবষ্যয়ি প্রেল্প বাস্তবােয়ন
গাইিলাইন ণহয়সয়ব গুরুত্বপূি য ভূণমো পালন েরয়ব। উপণস্থি সুধীমন্ডলী ময়ন েয়রন শর্ িযায়লঞ্জসমূহ প্রেল্প বাস্তবােয়নর
প্রািণমে অবস্থাে শদখা ণদয়ল িা শমাোয়বলা েরা সহি। সুিরািং ইয়নায়েটরগি শসবা পিণি সহণিেরয়ির সমে িায়দর
ণিন্তা শিিনা উর্ধ্িযন ের্তপয়ক্ষর সায়ি শশোর েয়র প্রেল্প বাস্তবােনয়ে ত্বরাণন্বি েরয়ি পায়র।
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সারিী-২
Review Workshop on Innovation in Ministry of Fisheries and Livestock: Capturing
Best Practices from the Field
Date: 28 February, 2018
Venue: National Art Gallery, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka
Organized by: Ministry of Fisheries and Livestock, Cabinet Division and a2i
Programme
Objectives:

Review innovation pilots & service delivery by the field level officers

Identify replicable ideas

Define pathway for replication of suitable ideas
Program Outline

Time

Activity

Facilitator

Comment

Opening Session (Preparatory Part)
9:00 am
09.30am

Registration
Introduction & workshop background

9.40

Learning review

9.50

Inaugural ceremony

10.00

Learning review (Compile PPT)

10.15
10.30

Tea Back
Categorization of pilot initiatives and group
formation
Briefing showcasing of innovation pilots by
category
Preparation of innovation pilots showcasing
by the particiapants
Innovation Pilots Result sharing

10.40
10.50
11.45

12.00

12:55

Ministry of Fisheries and Livestock
Mr. Towfiqul Arif , Joint Secretary & CIO,
Ministry of Fisheries and Livestock
Md. Mahbubur Rahman
CapDev Expert, a2i Programme
Md. Raisul Alam Mondal,
Secretary. Ministry ofFisheries and
Livestock
And Sadhan Chandra Sarker
Domain Specialist, a2i Programme

Wall preparation/
Display

Showcase of innovation pilots visit by the
Ministry of Fisheries and Livestock’s
representative
Compilation & identification of replicable
ideas
- Group work

Farhana Shumi,a2i

Dr. Amitavo
Chakrabarty, &
Sadhan Chandra
Sarker
Wall visits &
discussions

Ministry of Fisheries and Livestock

MoFL will require
to deploy
experienced 5-6
officers

Ministry of Fisheries and Livestock & a2i

02.15

Short briefing & summaries on preparatory
part

Tawfiqul Arif , Joint Secretary & CIO,
Ministry of Fisheries and Livestock

03.00 pm

Showcase visit by the Honorable guests

01:15
02.00

Compile PPT
(Survey Monkey)

Ministry of Fisheries and Livestock & a2i

Modification of wall Showcasing & practice
for presentation
Lunch & Prayer break
What next: Take away

01.00

Innovators
feedback

Ministry of Fisheries and Livestock & a2i

Innovation Showcasing & Closing Ceremony
Mr. Towfiqul Arif , Joint Secretary & CIO,
Ministry of Fisheries and Livestock

18

03.45 pm

04.45

Manik Mahmud
Capacity Development Specialist,
a2i Programme, PMO

Open discussion session moderation

-

Presentation on replicable
innovation pilots

-

Remarks of Special Guests

-

Remarks by Chief Guest

Mr. Towfiqul Arif , Joint Secretary & CIO,
Ministry of Fisheries and Livestock
Mr. Kabir Bin Anwar
Director General (Administration), Prime
Minister’s Office & Project Director, a22i
Programme
Mr. N.M Zeaul Alam,
Secretary (Coordination & Reforms)
Cabinet Division
Mr. Narayon Chandra Chanda,M.P.
Minister, Ministry of Fisheries and
Livestock
Md. Raisul Alam Mondal,
Secretary.Ministry ofFisheries and
Livestock

Vote of Thanks
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Open discussion &
closing ceremony
moderated by Manik
Mahmud

মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রিালয়ের মাঠ পর্ যায়ের কমযকতযাগি কর্তক
য গি ২৮/০২/২০১৮ ণি. িাণরয়খ
প্রদণশযি পাইলে প্রকল্পসমূয়হর িাণলো।
স্মারিী-৩
ে. শমণরন ণফশারীি এোয়িণম
ক্রণমে
িাস্তিােিকারী কমযকতযা
নিং
১.
শলোঃ েয়ি যল নিরুল ইসলাম, শমণরন
ণফশারীি এোয়িণম, শমাবাইল নিং
০১৭৬৯৭৬১৪৫০
খ. মৎস্য অণধদপ্তরোঃ
২.
িনাব সয়রাি কুমার ণমণি, উপয়িলা
মৎস্য অণফস, ডুমুণরো, খুলনা
শমাবাইল নিং

োর্ যক্রম

পাইলে উয়যায়গর িাম
ণশয়রানামোঃ ই-েযায়িট শসবা এি
ম্যায়নিয়মন্ট সাণেযস

ণশয়রানামোঃ মৎস্য সম্প্রসারি শসবা
সহণিেরয়ির লয়ক্ষয ওোি যণেণত্তে
মাে ও ণিিংণড়িাষ ণবষেে ভ্রাম্যমান
শসবা েমযসূণি

োত্রয়দর শসবা প্রদান সহণিেরি।






৩.

৪.

িনাব িণহরুন নবী
খামার ব্যবস্থাপে, শমৌলেীবািার,
শমাবাইল নিং ০১৭২৩৩৮৮৪২৩

ণশয়রানামোঃ ণনণবর শর্াগায়র্াগ
স্থাপয়নর মােয়ম মােিাষ শসবা
সহণিেরি ও িাণষয়দর িাটায়বইি
তিণর



িনাব মমাোঃ কামরুল হাসাি সরকার,
ণসণনের উপয়িলা মৎস্য েমযেিযা,
পাবনা সদর
শমাবাইল নিং 01746710230

ণশয়রানামোঃ মৎস্য বািযা শমাবাইল
অযাপস










৫.

েিাি মমাোঃ িাবসর উবিি, ণসণনের
উপয়েলা মৎস্য কমযকতযা, মুণ্সগঞ্জ
সদর; শমাবাইল নিং
01710580676

ণশয়রানামোঃ প্রযুণি ব্যবহার েয়র
মৎস্য পরামশয িাণষর শদাড়য়গাড়াে
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এেেোয়ব সেল িাণষর ণনেট
শসবা প্রদান সম্ভব নে;
১২৬ িন প্রণশক্ষে তিণরর
মােয়ম মৎস্যিাণষয়দর শসবা
প্রদান অব্যাহৃি রাখা হয়েয়ে;
১২০০০-১৩০০০ িাণষ প্রণি
বের এ পিণিয়ি শসবা পায়ে;
১২০০০-১৩০০০ ন্টা সমে
স্বাশ্রে হয়ে।
সেল অণফয়স সরোণর ণসম
িােয়ব;
সেল শসবা ঐ ণসম শিয়ে পায়ব;
িাণষ িাটায়বইি তিণরেরি;
অযাপস তিণরর োর্ যক্রম
িলমান;
ণেণিও ধারি েয়র এোোে
শলাোল টিণে িযায়নয়ল প্রিার;
ওয়েবয়পাট যায়লর মােয়ম
মৎস্যিাষ সম্প্রসারি;
িথ্য প্রযুণি ব্যবহায়রর মােয়ম
প্রাণন্তে িনয়গাণষ্ঠয়ে
মােিাষ/ব্যবস্থাপনাে উবুিেরি;
আয়গ িাণষ অণফস আসয়িা এখন
অণফস িাণষর ণনেট র্াে;
খায ণবয়ক্রিার োয়ে িাণষ
শসবা গ্রহি েয়র, খায
ণবয়ক্রিার শদাোয়ন উপয়িলা
অণফয়সর শমাবাইল নম্বর
সরবরাহ েরা হয়েয়ে/
ইউণিণসসহ;
শিয়ল পেীয়ি শসবা শমাবাইয়লর
মােয়ম প্রদান েরা হে;


৬.

৭.

িারাপদ শিৌহান
ণসণনের উপয়িলা মৎস্য েমযেিযা,
পাব যিীপুর-ণদনািপুর
ণদনািপুর ০১৭১৭৭৮৬১৭৬
িনাব আব্দুস সালাম
উপয়িলা মৎস্য েমযেিযা
ওসমানী নগর, ণসয়লট
শমাবাইল নিং-০১৭১০-৪৫২৭৯৫

মৎস্য খায লাইয়স্স প্রাণপ্ত সহণিেরি 
৫িনয়ে নতুন পিণিয়ি লাইয়স্স
প্রদান েরা হয়েয়ে।
ণশয়রানামোঃ হাওড় অঞ্চয়ল পুকুয়র
িনসাধারি মায়ে িায়ষ উদ্ধুিেরি








৮.

ফিীন্দ চন্দ্র সরকার, বসবিের
উপয়েলা মৎস্য কমযকতযা,
মগালাপগঞ্জ, ণসয়লট ০১৭১৬৪৮৯৪০৫

লাগসই মােিাষ ণবষেে প্রণশক্ষি
পিণি

৯.

িনাব শমাোঃ সুলিান মাহমুদ
ণসণনের উপয়িলা মৎস্য েমযেিযা
কুলাউড়া, শমৌলেীবািার
01722386630
িনাব শমাোঃ মণনরুজ্জামান
শিলা মৎস্য েমযেিযা, শফনী
শমাবাইল নিং 01718489669

মৎস্য রপ্তাণনর সুয়র্াগ সৃণির মােয়ম
তবয়দণশে মুদ্রা অিযন এবিং মােিাণষর
সঠিে দাম প্রাণপ্ত ণনণিিেরি



ণশয়রানামোঃ িাণষর শদাড়য়গাড়াে
ভ্রাম্যমান মৎস্যিাষ প্রযুণি শসবা
ণনণিিেরি



১০.







১১.
১২.

১৩.
১৪.

১৫.
১৬.

িনাব শমাোঃ মণনরুজ্জামান
শিলা মৎস্য েমযেিযা, শফনী
শমাবাইল নিং 01718489669
িনাব হাবদউজ্জামাি উপয়েলা মৎস্য
কমযকতযা, িালা, সািণক্ষরা, শমাবাইল
নিং ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬
িনাব হাবদউজ্জামাি উপয়েলা মৎস্য
কমযকতযা, িালা, সািণক্ষরা, শমাবাইল
নিং ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬
িনাব হাবদউজ্জামাি উপয়েলা মৎস্য
কমযকতযা, িালা, সািণক্ষরা, শমাবাইল
নিং ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬
িনাব হাবদউজ্জামাি উপয়েলা মৎস্য
কমযকতযা, িালা, সািণক্ষরা,
০১৭৬৮৬৯১৬৪৬
সাধি চন্দ্র সরকার, বসবিের উপয়েলা
মৎস্য কমযকতযা, মিাোখালী সদর

ণশয়রানামোঃ এক্সয়সল সূত্র ব্যবহার েয়র 
িথ্য শসবা প্রদান
ণশয়রানামোঃ মৎস্যিাষ পুকুয়র বাফার 
শিান প্রযুণি ব্যবহার (প্রযুণি উদ্ভাবন)
ণশয়রানামোঃ পাণনর ণপএইি ণনি যয়ে
িন্য েম খরয়ির পিণি ণনধ যারি



শপানামাে পণরবহয়ন এয়রয়টি ণফস
ট্রা্সয়পাট য




ণশয়রানামোঃ ণনিস্ব ওয়েবসাইট তিণরর 
মােয়ম িথ্য শসবা প্রদান
ণশয়রানামোঃ মৎস্য পরামশয অযাপস
তিণরর মােয়ম িথ্য শসবা প্রদান
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বায়েরগঞ্জ শিয়ে শুরু হয়েণেল
এখন মুণ্সগঞ্জ এ িলমান
রয়েয়ে।
শসবা প্রদান িলমান ;

শিয়ল িাটায়বইি তিণর;
িাণহদাণেণত্তে প্রণশক্ষি প্রদান;
Case/Pen culture-এর
িাণষয়দর পরামশয শসবা প্রদান;
প্রািণমে পর্ যায়ে রয়েয়ে।
িাণহদাণেণত্তে প্রণশক্ষি প্রদান;
শফসবুে/শপাটাল ইিযাণদর
মােয়ম প্রণশক্ষি িাণহদা ণনরুপন।
কুলাউড়া স্থল বের হয়ি মাে
রপ্তানী েরা হয়ে;
১ লক্ষ ৭৬ হািার ১৭০ শেণি
মাে োরয়ি রপ্তানী হয়েয়ে।
দাগনভূঞা উপয়িলাে পাইলটিিং
হয়ে;
িাণষ িাটায়বি তিণরেরি;
হাটবািায়র অস্থােী েযাম্প েয়র
প্রণশক্ষি প্রদান;
এসএমএস এর মােয়ম িথ্য
শসবা প্রদান।
এ ণবষয়ে অযাপস তিণর েরয়ি
আগ্রণহ;
১ম শশায়েণসিংএ পুকুয়র শটি
েরার পরামশয প্রদান েরা
হয়েণেল।
টিউবওয়েয়লর পাণনর পরীক্ষা
সমাপ্ত।
শপানা পণরবহন ট্ািংয়ে ব্যাটারী
িাণলি এরায়টি ব্যবহার েরা হে;
কুণলিং শিম্বার রাখা হয়েয়ে।
োর্ যক্রম িলমান
শরণিয়েয়টি

০১৭১৮০০৫১৭৫
১৭.
িনাব মমাোঃ কামরুল ইসলাম
বসবিের উপয়েলা মৎস্য েমযেিযা
কলাপাড়া,পটুোখালী
মমািাইল িাং-01716537730
গ. প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর
১৮.
ডাোঃ অবমতাি চক্রিিী
ইউএলও (এল/আর)
প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর, ঢাকা।
মমািাইল িাং-

ণশয়রানামোঃ ক্ষুয়দ িাতযাে মৎস্য চাষ
(শমাবাইল শময়সি)
(মৎস্যিাণষয়দর িাণহদাণেণত্তে প্রযুণি
শসবা প্রদান)



ণশয়রানামোঃ ইউবিেি প্রাবিসম্পদ মসিা 
মকন্দ্র স্থাপি


১৯.

মমাোঃ মসাহরাি মহায়সি অবফসার
ইিচােয (আইবসটি শাখা)
প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর, ঢাকা।
মমািাইল িাং ০১৭১১৪৮৯০২৩

ণশয়রানামোঃ মমািাইল এস.এম.এস-এর 
মাধ্যয়ম বিিামূয়ে অবধদপ্তয়রর মসিা
প্রদাি

২০.

ডা: মমাোঃ মমাখয়লছুর রহমাি
বিএস
মেলা প্রাবি হাসপাতাল, গােীপুর।
মমািাইল িাং

ণশয়রানামোঃ লাইেিে িায়েরী

ডা. মমা. হাবফজুর রহমাি
মেলা প্রাবিসম্পদ কমযকতযা
ণঝনাইদহ,
মমািাইল িাং01719-272101

ণশয়রানামোঃ শপ.শপ.আ . ভ ো
প্রশর্র োি ও শনয়ন্ত্ররি ির্েো টিকো
প্রেোন

ডা. নূরুল্লাহ মমা: আহসাি
মিয়েবরিাবর অবফসার
মকবন্দ্রে মগা-প্রেিি ও দুগ্ধ খামার,
সািার, ঢাকা।
শমাবাইল নিং- 01712-751816
িোঃ িো েোনো িোেোন
ভেরটশ নোশ সোিমন
চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
শমাবাইল নিং- 01734-049681
ডা: মমাোঃ আব্দুল মবেদ
উপয়েলা প্রাবিসম্পদ কমযকতযা
তায়িার, রােশাহী
শমাবাইল নিং- 01712-021720
িা. পলাশ সরকার
ভেরটশ নোশ সোিমন
িায়করগঞ্জ, িবরশাল
শমাবাইল নিং- 01721-010791

ণশয়রানামোঃ তৃনমূল পর্ মোরয় টিকো প্রেোন 
কিীর মোধ্যরম িোশেপ্রোশি ও োঁসমু শ টিকো প্রেোন ভসিো সেসজক ি 

২১.

২২.

২3.

২4.

২5.






ণশয়রানামোঃ তৃিমূল পর্ মোরয় িোশেপ্রোশি 
পোলন ও রু হৃষ্টপুষ্টক ি প্রশিক্ষি ও
ঔষি স ি োে

ণশয়রানামোঃ গ্রাম বিবিক গিাবদপশু ও
হাঁস-মুরবগর মরাগ প্রবতয়রাধ ও
বচবকৎসা মসিাে প্রবিসম্পদ মসিা
কযাম্প স্থাপন
ণশয়রানামোঃ বডবেোল পদ্ধবত
ব্যিহায়রর মাধ্যয়ম কৃবিম প্রেিি
কার্ যক্রম সহবেকরি প্রকল্প
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শমাবাইল অযাপটি শশায়েণসিং এ
উয়দ্ভাধন েরা হয়েয়ে, িাটা
শেণলয়িশয়নর পর শরণিয়েশয়নর
ণসিান্ত।
39টি উপয়িলার 01টি েয়র
ইউণনেয়ন বাণস্তবাণেি হয়ে;
আগামী অি©বেয়র আরও 50টি
উপয়িলার 01টি েয়র ইউণনেয়ন
বাস্তবােন েরা হয়ব।
শমাবাইল এস এম এস এর
মােয়ম ণবনামূয়ল্য শদয়শর প্রিযন্ত
অঞ্চয়ল প্রাণিসম্পদ সম্পণেযি
সেল সমস্যার প্রািণমে সমাধান
প্রদান েরা হে। এই সাণেযসটি
বািংলায়দয়শর সবখায়ন সবসমে
( ২৪ ন্টা ) পাওো।
শমাবাইয়লর মাধ্যয়ম প্রাবিসম্পদ
তথ্য মসিা প্রদাি;
গািীপুর শিলাে পাইয়লাটিিং েরা
হয়ব।
োগল/শেড়ার ণপণপআর শরাগ
ণনেন্ত্রি শসবা প্রদান;
র্য়শার এবিং ণঝনাইদহ শিলার
প্রণিটি উপয়িলাে শরণিয়েশন
েরা হয়ব।
হাঁস-মুরগী ও গবাণদপশুর টিো
প্রেোশনর মাধ্যয়ম শরাগ ণনেন্ত্রি;
ঢাো শিলার সাোর উপয়িলাে
পুনরাে পাইলটিিং েরা হয়ব।

গবাণদপশু হৃিপুিেরয়ি প্রণশক্ষি
শসবা প্রদান;
িাঁদপুর সদর উপয়িলাে পুনরাে
পাইলটিিং েরা হয়ব।
 হাঁস-মুরগী ও গবাণদপশুর টিো
প্রেোশনর মাধ্যয়ম শরাগ ণনেন্ত্রি;
 রািশাহী শিলার িায়নার
উপয়িলাে পাইলটিিং েরা হয়ব।
 কৃণত্রম প্রিনন সিংক্রান্ত
োর্ক্রয়মর িাটা সিংরক্ষি
 গােীর প্রিয়নর সমে ণনধ যারি
পূব যে ব্যবস্থা গ্রহি;


২6.

িা. এ এস এম সায়দকুর রহমান
উপয়িলা প্রাণিসম্পদ কমযকতযা
সাদুোপুর, গাইবান্ধা।
শমাবাইল নিং- 01710415257

ণশয়রানামোঃ আধুবিক কৃবিম প্রেিি
মসিার মাধ্যয়ম গিযধারয়ির হার বৃবদ্ধ,
মাি সম্পন্ন িাছুর এিাং অবধক দুধ
উৎপাদি বিবিতকরি

২7.

িো. কোনোই লোল স্বি মকো
ভিলো প্রোশিসম্পে কমমকর্মো, মোগু ো।
শমাবাইল নিং-01712-167061

ণশয়রানামোঃ গ্রুপশেশিক ঘোস চোরষ
মোধ্যরম প্রোশিপুশষ্ট ভর্ো োন
শনশির্ক ি

২8.

ি. তসেদ আলী আহসান
উপয়িলা প্রাণিসম্পদ কমমকর্মো
(এল/আর)
প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর, বািংলায়দশ,
ঢাো।
শমাবাইল নিং-01715-156911

ণশয়রানামোঃ ই-শেয়টণরনাণর সাণেযস:
প্রাণিসম্পদ শসবা সহণিেরি

২9.

িা: কুমুদ রঞ্জন ণমত্র
উপয়িলা প্রাণিসম্পদ কমমকর্মো
নাণলিাবাড়ী, শশরপুর
শমাবাইল নিং-01712-553350

ণশয়রানামোঃ স্কুল আণেনাে ায়সর
বাগান

30.

ডা: এ.বি.এম সাইফুজ্জামাি
মেলা প্রাবিসম্পদ কমযকতযা
মমৌলিীিাোর,
শমাবাইল নিং-01819-828662

ণশয়রানামোঃ েিগয়ির মদারয়গাড়াে
প্রাবি স্বাস্থয মসিা মপৌোয়িা

৩1.

Wv: বসয়ে আলর্োি ভেোরসন
উপরিলো প্রোশিসম্পে কমমকর্মো
আমর্লী, ি গুনো
শমাবাইল নিং-01759-448347

ণশয়রানামোঃ োঁস-মু ী টিকো িীি
শির্ ি সেশিক ি

৩3.

িো. ভমোঃ আবু সোঈে স কো
উপরিলো প্রোশিসম্পে কমমকর্মো
ভ ৌশ পু , ময়মনশসাংে
শমাবাইল নিং- 01711-707710

ণশয়রানামোঃ প্রোশিক কৃষরক
ভেো র োিোয় োেী ও িকনো কৃশিম
প্রিনন ভসিো প্রেোন
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পরিতীয়ত সারা মদশ ব্যাবপ
িাস্তিােি করা হয়ি।
 কৃণত্রম প্রিনন সিংক্রান্ত
োর্ক্রয়মর িাটা সিংরক্ষি গােীর
প্রিয়নর সমে ণনধ যারি পূব যে
ব্যবস্থা গ্রহি;
 গাইবান্ধা শিলার সাদুোপুর
উপয়িলাে পুনরাে পাইলটিিং
েরা হয়ব।
 গবাণদপশুর সবুি ায়সর াটণি
পূরয়ি াষ িায়ষ উদ্ভুিেরি;
 মাগুরা সদর ও অন্য এেটি
উপয়িলাে পুনরাে পাইলটিিং
েরা হয়ব।
 সফটওেযারণেণত্তে
প্রাণিসম্পয়দর সম্প্রসারি ও
টিণেৎসা শসবা সহণিেরি;
 শগাপালগঞ্জ শিলার োণশোনী
এবিং গািীপুর সদর উপয়িলাে
পাইলটিিং েরা হয়ব;
 এখন software তিণরর োি
িলমান।
 গবাণদপশুর সবুি ায়সর াটণি
পূরয়ি াষ িায়ষ উদ্ভুিেরি;
 শশরপুর শিলার নাণলিাবাড়ী
উপয়িলাে পুনরাে পাইলটিিং
েরা হয়ব।
 হাঁস-মুরগী ও গবাণদপশুর টিো
প্রেোন ও ণিণেৎসা শসবার মাধ্যয়ম
পশু স্বাস্থয শসবা ণনণিিেরি;
 মমৌলিীিাোর মেলার সদর
উপয়েলাে পাইলটিিং েরা হয়ব।
 হাঁস-মুরগী ও গবাণদপশুর টিো
প্রেোশনর মাধ্যয়ম শরাগ ণনেন্ত্রি;
 ি গুনো ভিলো আমর্লী
উপয়িলাে পুনরাে পাইলটিিং
েরা হয়ব।
 খামারী শবাড়য়গাড়াে কৃণত্রম
প্রিনন শসবা শপৌয়ে শদো;
 ময়মনশসাংে ভিলো ভ ৌশ পু
উপরিলোয় পুনরাে পাইলটিিং
েরা হয়ব।

৩3.

34.

িো: ওয়োশি আেরমে
উপরিলো প্রোশিসম্পে কমমকর্মো,
শিিোল, ময়মনশসাংে
শমাবাইল নিং-01711-076757

ণশয়রানামোঃ শন োপে িয়লো মোাংস
উৎপোেন ও িোিো িোর্ সেসজক ি।

িো. ভমোঃ শমিোনু েমোন
উপরিলো প্রোশিসম্পে কমমকর্মো,
ফুলিোশিয়ো, ময়মনশসাংে
শমাবাইল নিং-01716-042833

ণশয়রানামোঃ শন োপে িয়লো মোাংস
উৎপোেন ও িোিো িোর্ সেসজক ি।

. িাাংলায়দশ মিয়েবরিাবর কাউবিল
৩5.
িোঃ ভ োপোল চন্দ্র শিশ্বোস
ভিপুটি ভ শিস্ট্রো
িোাংলোরেি ভেরটশ নোশ কোউশিল,
৪৮, কোিী আলোউশিন ভ োি,
ঢোকো-১০০০।
ভমোিোইল নাং:- ০১৭১৫৪৫৪৬৭৭।
ঙ. বািংলাকদ িৎস্য উন্নয়ন ককপমাকর ন
৩6.
িনোি ভমোঃ মোসুদুল আলম,
ব্যিস্থোপক, িোস্তিোয়ন শিেো , প্রিোন
কোর্ মোলয়, িোমউক, ঢোকো, শমাবাইল
নিং 01716379408

৩7.






ণনরাপদ ব্রেলার মািংস উৎপাদন
ও বািারিািেরয়ি খামারীয়দর
উবুিেরি;
মেমিবসাংহ মেলার বিশাল এিাং
ফুলিাবড়ো উপয়েলাে পুনরাে
পাইলটিিং েরা হয়ব।
ণনরাপদ ব্রেলার মািংস উৎপাদন
ও বািারিািেরয়ি খামারীয়দর
উবুিেরি;
মেমিবসাংহ মেলার বিশাল এিাং
ফুলিাবড়ো উপয়েলাে পুনরাে
পাইলটিিং েরা হয়ব।

শির োনোমঃ শিশি ভেট ভেল্পলোইন।

 িািার ডাোয়িে হালিাগাদকরি;
 অন্যান্য মসিা সাংবিষ্ট তথ্য
হালিাগাদকরি;
 মসিা গ্রণহতায়দর কায়ে তথ্য
মপৌৌঁয়ে মদো।

ণশয়রানামোঃ কোপ্তোই ভলরক ভমোিোইল
মশনটশ াং ভসন্টো স্থোপন

 প্রিনন শমৌসুয়ম োপ্তাই শলয়ের
ণনিন িলাশয়ে ণবণেন্ন স্থায়ন
ণিম ওোলা মা মাে আহরি বন্ধ
েরা;
 অববধ মাে আহরি সরঞ্জামাণদর
ব্যবহার শরাধ েরা;
 শলয়ের অেযন্তয়র ণবযমান
মৎস্য অেোশ্রয়ম অববধোয়ব
মাে ণশোর বন্ধেরি
 মৎস্য আইন বাস্তবােন;
 শিয়লয়দর সয়িিনিা বৃণিমূলে
োর্ যক্রম পণরিালনা;
 মৎস্য ণশোয়র লাইয়স্স প্রদায়ন
উবুিেরি।
 মায়ের সঠিে পণরমাি ণনরূপন;
 মায়ের গুিগিমান আয়গর শিয়ে
আরও োল িায়ে;
 অল্প সময়ে অণধে পণরমাি মাে
পণরমাপেরি;
 ওিয়ন স্বেিা ও িবাবণদণহিা
ণনণিিেরি;
 মাে পণরমায়পর শক্ষয়ত্র
মৎস্যিীবী/মৎস্য ব্যবসােী
এবিং সিংণিি েমযেিযা ও

েিাি মমাোঃ শামসুজ্জামাি, ব্যিস্থাপক ণশয়রানামোঃ কাপ্তাই মলয়ক উৎপাবদত
পবরকল্পিা বিিাগ, প্রধাি কার্ যালে,
মাে বডবেোল মেয়ল পবরমাপকরি
িামউক, ঢাকা, শমাবাইল নিং
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৩8.

৩9.

িনোি ভমোঃ আব্দুল েোশলম স কো
ব্যিস্থোপক, শিপিন শিেো
প্রিোন কোর্ মোলয়, িোমউক, ঢোকো
শমাবাইল নিং

ণশয়রানামোঃ অনলোইরন ি মোশলন মুক্ত
মোছ শিক্রয় কোর্ মক্রম

িনোি ভমোঃ নূ আলম, শিস
প্ররসশসাং সেকো ী, শিপিন শিেো
শিাবাইল নিং

স করানািাঃ শিএিশিশস সোরে
ভিস কোশ সাংস্থো ভর্ৌে উরযোর
Ready to Cook পণ্য
িোিো িোর্ক ি









ি. বািংলায়দশ প্রাণিসম্পদ গয়বষিা ইনণিটিউট
40.
িনোি ভমোঃ আেসোনুল কিী ,
বিজ্ঞোশনক
কমমকর্মো, িোরয়োরটকরনোলশি শিেো ,
শমাবাইল নিং 01617853056

41.

৪2.

ণশয়রানামোঃ শিএলআ আই শিিমোস্টো
ভমোিোইল এশিরকিন

িনোি ভমোঃ খোয়রুল িোিো ,
বিজ্ঞোশনক কমমকর্মো, প্রোশি উৎপোেন
রিষিো শিেো
ভমোিোইল নাং- ০১৯৩৭২৪৪২৯১

ণশয়রানামোঃ Bioscope

িনোি ভমোঃ িয়জুল ভেোসোইন
শম োি, বিজ্ঞোশনক কমমকর্মো,
শমাবাইলনিং- ০১৯২৬৫৩৩৬৪২

ণশয়রানামোঃ দুগ্ধ খোমো ব্যিস্থোপনোয়
ভমোিোইল এযোশিরকিনশেশিক শিশিাং
কযোরলন্ডো উদ্ভোিন

Training
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েমযিারীয়দর মেোর সয়েহ
দূরীভূিেরি।
মায়ের গুিগিমান ণনিেিা
প্রদান;
সমে ও শ্রম সাশ্রে;
স্বাস্থযের পণরয়বয়শ মাে
ণবপনন।
মাে োটা শধাো হয়ি
ঝায়মলামুিেরি;
ফুি শগ্রয়িি শমাড়য়ে
সিংরক্ষয়ির োরয়ি মায়ের
গুিগিমান অক্ষুন্ন িায়ে;
পণরয়বশ দূষি হয়ি রক্ষা পাওো
র্াে;
সমে ও শ্রম সাশ্রে হে।

 সািার, মগাদাগাড়ী ও িাঘািাড়ী
এই বতিটি উপয়েলাে
মরবিয়কশি কার্ যক্রম চলমাি
রয়েয়ে;
 মািিীে মন্ত্রী েিাি িারােি
চন্দ্র চন্দ, এমবপ ময়হাদে গত
২৮/০২/২০১৮ বরোঃ তাবরয়খ
উক্ত আযপসটি আনুষ্ঠাবিকিায়ি
উয়বাধি কয়রি।
 বিএলআরআই কর্তযক প্রদি
প্রযুবক্তবিবিক প্রবশক্ষিসমূয়হর
মলকচার লাইয়ি সরাসবর
মদখয়ত পারয়ি;
 মর্ মকাি সমে ওয়েিসাইে হয়ত
ধারিকৃত ক্লাশটি সাংগ্রহ করয়ত
পারয়ি।
 এযাবিয়কশিটি ব্যিহার কয়র
খামারীরা খামায়র িা ণগয়েও
খামায়রর সঠিক প্রেিি
ব্যিস্থাপিা তদারবক করয়ত
পারয়ি;
 স্বোংবক্রে এলায়মযর মাধ্যয়ম
গািী গরম হওো ও িাচ্চা
প্রদায়ির সম্ভাব্য তাবরখ সম্পয়কয
পূি য হয়ত অিবহত হয়ত পারয়ি।

ে. বািংলায়দশ মৎস্য গয়বষিা ইনণিটিটিউট
৪3.
শিাাঃ আবুল বা ার
ণশয়রানামোঃ কাপ্তাই শলক ইনিরকি ন
উর্ধ্মর্ন তবজ্ঞাসনক কিমকর্মা
সবএিআরআই নািক শিাবাইল অোপ
ও প্রকল্প পসরচালক
চাঁদপুরস্থ নদী শককন্দ্র ইসল গকবষিা
উইিং
স্থাপন
শিাবাইলাঃ
০১৭১৭৬৭১৮১৯,
ই-শিইলাঃ

 শিাাঃ আবুল বা ার উর্ধ্মর্ন
তবজ্ঞাসনক কিমকর্মাকক অোপটি
উদ্ভাবন ককরকেন।

mabashar.bfri@gmail.com

৪4.

শিাহাম্মদ সহদউল্যাহ
ণশয়রানামোঃ বািংলাকদ িৎস্য গকবষিা
স কেি এনাসলে
ইনসেটিউকটর কিমচারীকদর স সপএি
দর দপ্তর, বািংলাকদ
িৎস্য সহ াব হসজকরি
গকবষিা ইনসেটিউট, শিাবাই নিং
০১৮১৩-২২৬৭৬৬,
ই-শিইলাঃ



অণফয়সর শসবা সণিেরি



অণফয়সর শসবা সণিেরি

systemanalyst@fri.gov.bd

৪5.

শিাাঃ িস উর রহিান
ণশয়রানামোঃ বািংলাকদ িৎস্য গকবষিা
তবজ্ঞাসনক কিমকর্মা
ইনসেটিউকটর ই-প্রস যি ব্যবস্থাপনা
স্বাদু পাসন শকন্দ্র, বািংলাকদ িৎস্য
গকবষিা ইনসেটিউট
শিাবাইলাঃ ০১৭১৭-০১৩২৬৪
ই-শিইলাঃ riad242@gmail.com
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সারিী-৪

শশায়েণসিং েমযশালাে অিংশগ্রহিোরীগি এবিং অণিণিবৃয়ের িাণলো






িনাব নারােন িন্দ্র িে, এমণপ, মাননীে মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে;
িনাব শমাোঃ রইেউল আলম মিল, সণিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে;
িনাব এন এম ণিোউল আলম, সণিব (সমন্বে ও সিংোর), মণন্ত্রপণরষদ ণবোগ;
িনাব অরুি মালাোর, অণিণরি সণিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে;
িনাব শিৌণফকুল আণরফ, যুগ্মসণিব (ব্লু-ইয়োনণম) ও ণিফ ইয়নায়েশন অণফসার;



িনাব ণদলদার আহমদ (অণিণরি সণিব), শিোরম্যান, বািংলায়দশ মৎস্য উন্নেন েয়পযায়রশন

 িনাব তসেদ আণরফ আিাদ, মহাপণরিালে, মৎস্য অণধদপ্তর, বািংলায়দশ;
 িনাব শমাোঃ আইনুল হে, মহাপণরিালে, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর,বািংলায়দশ ;





ি. নাথু রাম সরোর, মহাপণরিালে, বািংলায়দশ প্রাণিসম্পদ গয়বষিা ইনণিটিউট;
ি. ইোণহো মাহমুদ, মহাপণরিালে, বািংলায়দশ মৎস্য গয়বষিা ইনণিটিউট;
িনাব এস েণরম, উপপণরিালে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ িথ্য দপ্তর;
িনাব মাণনে মাহমুদ, েযাপাণসটি শিয়েলপয়মন্ট শস্পশাণলি a2i শপ্রাগ্রাম;
 িনাব সাধন িন্দ্র সরোর, িণমন এক্সপাট য, এটুআই শপ্রাগ্রাম;
 িাোঃ অণমিাব িক্রবিী, িণমন এক্সপাট য, এটুআই শপ্রাগ্রাম;
 িনাব অয়শাে কুমার ণবশ্বাস, েলসালয়টন্ট, এটুআই শপ্রাগ্রাম;
 ইয়নায়েটর অিংশগ্রহিোরী এেিণেশ (৪১)িন ;
 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে এর অণধনস্থ সিংস্থাসমূয়হর প্রণিণনণধ এবিং a2i শপ্রাগ্রাম এর ণনব যাণিি সদস্যবৃে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে ও অধীনস্থ সিংস্থা হয়ি ণরয়সাস য পাস যন:







িনাব শমাোঃ শিৌণফকুল আণরফ, যুগ্মসণিব ও ণিফ ইয়নায়েশন অণফসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে;
িনাব শমাোঃ নুরুোহ, পণরিালে, বািংলায়দশ গয়বষিা ইনণিটিউট, মেমনণসিংহ;
িনাব শমাোঃ ইউসুফ খান, উপপ্রধান, মৎস্য অণধদপ্তর, রমনা ঢাো;
িনাব শমাোঃ আবু সুণফোন, সহোরী পণরিালে, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর,বািংলায়দশ, ফামযয়গট, ঢাো;
িনাব আলমগীর েবীর, সহোরী পণরিালে, মৎস্য অণধদপ্তর, রমনা ঢাো;
ি. এণবএম মুস্তানুর রহমান, উপয়িলা প্রাণিসম্পদ েমযেিযা, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর, বািংলায়দশ, ফামযয়গট,
ঢাো;
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