
উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের তালিকা, ২০১৮-২০১৯ 

মৎস্য ও প্রালিসম্পদ মন্ত্রিািয় 

ক্রলমক উদ্যাদ্ের নাম লববরি ফ াকাি পদ্য়ন্ট কম মকতমা 

১। Logistic Support for 

Fishing Trawler 

Management 

System 

ট্রিাদ্রর নাম ও মালিকানা পলরবতমন সংক্রান্ত 

কার্ মক্রম ও অনুদ্মাদন। 

ফমাোঃ ফতৌল কুি আলর  

যুগ্ম সলিব (ব্লু ইদ্কানলম) 

মৎস্য ও প্রালিসম্পদ মন্ত্রিািয় 

২। মন্ত্রিািদ্য়র নন-কযাডার 

কম মকতমা ও কম মিারীদ্দর 

লপলডএস ততলর 

মন্ত্রিািদ্য়র সকি নন-কযাডার কম মকতমা ও 

কম মিারীদ্দর সালভ মস সংক্রান্ত লবলভন্ন তথ্য 

সম্বলিত করা।  

ফমাোঃ ইলিয়াস ফ াদ্সন 

লসদ্েম এনালিে 

মৎস্য ও প্রালিসম্পদ মন্ত্রিািয় 

৩ ১ লদদ্নর মুরলের বাচ্চা লবলক্র 

সংক্রান্ত অনুমলত কার্ মক্রম 

স জীকরি ও অদ্ াদ্মশন 

১ লদদ্নর মুরলের বাচ্চা লবলক্র সংক্রান্ত অনুমলত 

সংক্রান্ত র্াবতীয় কার্ মক্রম অনিাইদ্ন সম্পাদন 

ও অনিাইদ্ন অনুদ্মাদন সংক্রান্ত কার্ মক্রম।  

লনোর সুিতানা 
উপসলিব (প্রালিসম্পদ-২) 

মৎস্য ও প্রালিসম্পদ মন্ত্রিািয় 

 

প্রালিসম্পদ অলিদপ্তর, বাংিাদ্দশ 

ক্রমিক 

নং 
প্রকল্পের মিল্পরোনোি জেলো 

বোস্তবোয়নকোরী কি মকর্মোর নোি ও 

পদমব 
বোস্তবোয়ন এলোকো 

01 
মপ মপ আর জরোগ মনর্ম মল্পল যথোসিল্পয় ির্ভোগ ছোগলল্পক টিকো 

প্রদোন মনমির্করণ 
মিনোইদহ 

১. ডা. ফমা.  াল জুর র মান 

জেলো প্রোমণসম্পদ কি মকর্মো 

২. ডোাঃ জিোাঃ জগোলোি জিোস্তফো 

উপল্পেলো প্রোণী সম্পদ কি মকর্মো 

িল্পনোহরপূর ইউমনয়ন 

০২ জিোটোর্োেোকরল্পণ গবোমদপশুর জহলথ কোড ম চোলু েোিোলপুর 
ডোাঃ জিোাঃ িমহদুল্লোহ  

 উপল্পেলো প্রোমনসম্পদ কি মকর্মো 
সমরষোবোড়ী, েোিোলপুর 

০৩  হাঁস-মুরগীর টিকোবীে মবর্রণ সহেীকরণ বরগুনো 
ড. সসয়দ আলর্োফ জহোল্পসন 

উপল্পেলো প্রোমণসম্পদ কি মকর্মো 
আির্লী, বরগুনো 

০৪  কৃমিি প্রেনন জসবো সহেীকরণ 

জিরপুর 
ডোাঃ জিোাঃ িহীদুল আলি 

 উপল্পেলো প্রোমণসম্পদ কি মকর্মো 
নকলো, জিরপুর 

েোিোলপুর 
ডোাঃ জর্োফোল্পয়ল আহিদ 

উপল্পেলো প্রোমণসম্পদ কি মকর্মো 
জদওয়োনগঞ্জ, েোিোলপুর 

০৫  
মনরোপদ ও সফল কৃমিি প্রেনন এবং গভমবর্ী গোভীর 

িোনসম্মর্ পমরচয মো ও মচমকৎসো প্রদোন মনমির্করণ 
খোগড়োছমড় 

ডো.ল্পিোাঃ আসোদুজ্জোিোন 

 উপল্পেলো প্রোমণসম্পদ কি মকর্মো 
িোটিরোঙ্গো, খোগড়োছমড় 

০৬  
প্রোমণ স্বোস্থ্য ব্যবস্থ্োপনোয় জদোর জগোড়োয় মড-ওয়োমি মং ও 

টিকোদোন কোয মক্রি 

সুনোিগঞ্জ 
জিোাঃ ফরহোদ জহোল্পসন 

 উপল্পেলো প্রোমণসম্পদ কি মকর্মো 
ধি মপোিো, সুনোিগঞ্জ 

মসল্পলট 
ডো. জিোাঃ িোহবুবুল আলি 

 উপল্পেলো প্রোমণসম্পদ কি মকর্মো 
জগোলোপগঞ্জ, মসল্পলট 

০৭  হাঁস-মুরগীর টিকোবীে মবর্রণ সহেীকরণ বরগুনো 
Wv. সসয়দ আলর্োফ জহোল্পসন 

উপল্পেলো প্রোমণসম্পদ কি মকর্মো 
আির্লী, বরগুনো 

০৮  
তৃনর্মল পয মোল্পয় টিকোপ্রদোন কিীর িোধ্যল্পি গবোমদ প্রোমণ ও 

হাঁস-মুরগীর টিকো প্রদোন জসবো সহেীকরন 

রোেবোড়ী 
ডো. নুরুল্লোহ জিো. আহসোন 

 জভল্পটমরনোমর অমফসোর 
 রোেবোড়ী সদর, রোেবোড়ী 

িোলকোঠি 
ডো: জিো:আবদুল্লোহ 

উপল্পেলো প্রোমণসম্পদ কি মকর্মো 
িোলকোঠি সদর, িোলকোঠি 

০৯ জসলফ জ্যয গোইড রংপুর  
ডো. জিোাঃ েমসি উমিন  

জডপুটি মকউল্পরটর 

রংপুর মচমড়য়োখোনো ও 

মবল্পনোদন উদ্যোন 

১০  মনরোপদ ব্রয়লোর িোংস উৎপোদন ও বোেোরেোর্ সহেীকরণ িয়িনমসংহ 

ডো. ওয়োমের আহল্পিদ 

উপল্পেলো প্রোমণসম্পদ কি মকর্মো 
মিিোল, িয়িনমসংহ 

 



বাংিাদ্দশ প্রালিসম্পদ েদ্বষিা ইন্সটিটিউ  

ক্রি মবষয় 

১। দুগ্ধ খোিোর ব্যবস্থ্োপনোয় জিোবোইল এমলিকল্পকিন মভমতিকক মব্রমডং কযোল্পল্োর উ্োবন    

২। বোল্পয়োমবে (BioBiz)  

 

বাংিাদ্দশ মৎস্য েদ্বষিা ইনলেটিউ  

ক্রি মবষয় 

১। ই-ইমলি মবষয়ক জিোবোইল এযোপস 

২। ই-মফস মব্রমডং মবষয়ক জিোবোইল এযোপস ও সফটওয়যোর 

৩। মপমডএস ফর মবএফআরআই মবষয়ক সফটওয়যোর 

৪। ইনমিটিউল্পটর মসমপএফ মহসোব সহেীকরণ  

৫। ই-মফস জটকল্পনোলেী এ্ ম্যোল্পনেল্পিন্ট অফ মবএফআরআই মবষয়ক জিোবোইল এযোপস 

 

বাংিাদ্দশ মৎস্য উন্নয়ন কদ্প মাদ্রশন 

ক্রাঃ নং গৃহীর্ব্য মবষয় জপ্রমরর্ মবভোগ/ল্পকন্দ্র 

১। কল্পপ মোল্পরিল্পনর বোৎসমরক বোল্পেট প্রণয়ল্পন 

সফটওয়যোর (এল্পেল) এর ব্যবহোর। 

অথ ম মনয়ন্ত্রক 

বোিউক, ঢোকো। 

২। ঝুমড়র পমরবল্পর্ম কোর্ট মল্পন িোছ প্যোমকং ও পমরবহন। ব্যবস্থ্োপক 

িৎস্য অবর্রণ ও পোইকোরী িৎস্য বোেোর 

বোিউক, কেবোেোর। 

৩। আড়ৎদোর ও পোইকোরল্পদর সোল্পথ জযোগোল্পযোল্পগর েন্য 

সোিোমেক িোধ্যি ব্যবহোর করো। 

ব্যবস্থ্োপক 

িৎস্য অবর্রণ ও পোইকোরী িৎস্য বোেোর 

বোিউক, খুলনো। 

 

ফমলরন ল শালরজ একাদ্ডমী  

ক্রাঃ নং প্রস্তোমবর্ মবষয়( গৃহীর্ব্য কোল্পের নোি) দোময়ত্বপ্রোপ্ত কি মকর্মো প্রর্যোমির্ ফলোফল 

১। মডমেটোল জেমনং এর িোধ্যল্পি সকল গ্রন্থোমদ সংগ্রহ এবং 

েিো পদ্ধমর্ চোলু করণ এবং অন্যোন্য সকল কোয মোমদ 

অনলোইল্পল চোলু করন 

লোইল্পব্ররী কি মকর্মো জসবো সহেীকরণ। 

২। মভমেটিং জলকচোরোরল্পদর সম্মোনী মবল অল্পটোল্পিিল্পন 

উন্নীর্করণ 

স্ব স্ব মবভোগ সিয় খরচ ও মভমেট হ্রোস 

পোল্পব। 

৩। সমুদ্রগোিী িৎস্য ও বোমণমেযক েোহোল্পের সকল 

নোমবকল্পদর েীবন রক্ষোল্পথ ম জবমসক জসফটি জকোস ম 

চোলুকরণ 

স্ব স্ব মবভোগ সিয় খরচ ও মভমেট হ্রোস পোল্পব 

এবং িৎস্য নোমবকল্পদর েীবল্পনর 

ঝুুঁমক কিল্পব। 

 

 



বাংিাদ্দশ ফভদ্ নালর কাউলন্সি  

ক্রাঃ 

নং 

উ্োবনী উল্পদ্যোল্পগর 

নোি 

সংমক্ষপ্ত মববরণ উ্োবল্পকর নোি বোস্তবোয়ন 

কোল 

সুমবধোল্পভোগীর 

সংখ্যো 

িন্তব্য 

১ মবমড জভট জহে 

লোইন 

(ল্পিোবোইল  এযোপস) 

 

*  ভূয়ো  মচমকৎসক  সনোক্ত  

করো যোল্পব। 

*  সকল  স্তল্পরর  প্রোমণ  

মচমকৎসক  খু ুঁল্পে   

    পোওয়ো  যোল্পব। 

ডোাঃ জগোপোল 

চন্দ্র মবশ্বোস 

জ্যন,২০১৯ইং 

৬০০০ 

এযোপস  

সর্রীর  

কোে  

চলল্পছ। 

২ জভট জলমেসল্পলিন  

জহে লোইন 

* জপিোগর্  আইন  সংক্রোন্ত  

র্থ্য  পোওয়ো    

   যোল্পব । 

* িোঠ  পয মোল্পয়র  

জপিোেীমবল্পদর  িল্পধ্য   

  জপিোগর্  আইন  সম্পল্পকম  

সল্পচর্নর্ো   

   বৃমদ্ধ  পোল্পব। 

 

ডোাঃ জিোাঃ 

ইিরোন  

জহোল্পসন  খোন 

জ্যন,২০১৯ইং 

৬০০০ 

প্রমক্রয়োধীণ 

৩ মবমভমস  মফ’স  এ্  

ফরি’স 

 

 

 

আবুেোফর  

জিোাঃ   জরেোউল  

আলি 

জ্যন,২০১৯ইং 

৬০০০ 

প্রমক্রয়োধীণ 

 

 


