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ড. মভযোঃ যযজত আরী
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ব্দ াংবক্ষ
ADP

Annual Development Program

DG

Director General

DoF

Department of Fisheries

DPP

Development Project Proposal

ECNEC

Executive Committee of National Economic Council

FSMF

Fish Seed Multiplication Farm

FGD

Focused Group Discussion

FY

Financial Year

GoB

Government of Bangladesh

IMED

Implementation Monitoring and Evaluation Division

KII

Key Informant Interview

LEAF

Local Extension Agent for Fisheries

M&E

Monitoring and Evaluation

NGO

Non- Government Organization

PPA

Public Procurement Act

PPR

Public Procurement Rules

RADP

Revised Annual Development Program

SIS

Small Indigenous Species

SWOT

Strength Weakness Opportunity Threat

ToR

Terms of Reference

ব্দবকযল
ইনবেনডাং ফয অন্তোঃপ্রজনন (Inbreeding)
অতযন্ত ঘননষ্ঠ ফাংজযত জীবফয ভবে ফয একই নতয-ভযতয মথবক উতযনদত ন্তযন-ন্তনত, বযইবফযবনয ভবে
প্রজনন ঘটযবনযবক ইনবেনডাং ফয অন্তোঃপ্রজনন ফবর। এবত নতুন প্রজবন্য মকৌনরতযনিক নবন্নতয (genetic
diversity) দযরুণবযবফ হ্রয যওয জীবফয চনযত্রীনতয মদখয মদ। উৎযদনীরতয হ্রয য, নফকরযাংগতয
ও মযযগ প্রফণতয বৃনি য। অন্তোঃপ্রজনবনয পবর মকৌনরতযনিক ভত্বতযয ভযত্রয (degree of
homozygosity) বৃনি মবত থযবক এফাং মকৌনরতযনিক অভত্বতযয (degree of heterozygosity)
ভযত্রয কভবত থযবক।

যইেীড ফয াংকয (Hybrid)
দুটি নবন্ন প্রজযনতয জীবফয ভবে নভরন (mating) ঘটিব নতুন জযত ততনযই বরয যইেীডযইবজন এফাং
নতুন জযতটিবক ফরয  যইেীড ফয াংকয। উদযযণ স্বরু ফরয ময রুই ও কযতরযয ভবে াংকযযবন
উৎযনদত যইেীড বরয রুকয।

ক্রযবযনপ্রজযযববন (Cryopreservation)
ক্রযবযনপ্রজযযববন ফযস্তফ অবথ য মরযবজন নজন ব্যাংক। শুক্র ফয ভ্রূণবক অনত ননম্নতযব শুন্য নডগ্রী মনিবগ্রবডয
নীবচ স্বল্প ফয দীঘ য মভযবদ াংযক্ষণ কবয তজনফক কযম যকযনযতয দীঘ য মভযদী ভবয জন্য াংযক্ষণ কযযবক
ক্রযবযনপ্রজযযববন ফবর। ভযবছয মজবনটিক গুণযগুণ যক্ষযবথ য এফাং অল্প নযবয অবনক কযজ ম্পন্ন কযযয
জন্য শুক্র ও ভ্রূণ এয ক্রযবযনপ্রজযযববন (Cryopreservation) কযয ।

ব্রুড স্টক (Cryopreservation)
নতয-ভযতয (Parent) ভযছ, মযবদয মথবক নডম্ব ফয শুক্র উৎযনদত , যফতী প্রজবন্য জন্য।
SIS (Small Indigenous Fish Species)
আকযযগত নদক মথবক যধযযনত দুই প্রকযয ভযছ নচনিত কযয ময ফড় ভযছ ও মছযট ভযছ। নব্বই দবক মছযট
ভযছ ননব কনত গবফলণয ২৫ ম.নভ. ম যন্ত আকযবযয ভযছগুবরযবক মছযট ভযছ নববফ অনবত কযয ।
ইাংবযনজবত মছযট ভযছ Small Indigenous Fish Species (SIS) নযবভ নযনচত।

কুরনযভয (Pedgree)
কুরনযভয ফরবত যধযযনত মকযন জীবফয ফাং নযচ বুঝয। আয ভৎস্য কুরনযভয ফরবত মকযন ভযবছয প্রকৃত
ফাং নযচ বুঝযইব থযবক। ঠিক কুরনযভয াংযক্ষণ কবয যযচযনযবত প্রবণযনদত প্রজনবন ভযবছয অন্তোঃপ্রজনন
কভযবনয ম্ভফ।

েীড (Breed)
একদর জীফ মযবদয উৎনিস্থর এক।

উন্নত ব্রুড ভযছ (Improved Brood Fish)
উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুডভযছ ময অন্তোঃপ্রজনন মুি ও াংকযজযত নব।
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৩

১.৪
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৩

নিতী অেয
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ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন ম যযবরযচনয
৮.১

ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন অগ্রগনত ম যযবরযচনয ও ম যবফক্ষণ
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৮.২

ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ প্রবযবগ উদ্ভুত ভস্যয
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নফভ অেয
SWOT নফবেলণ
৯.১

SWOT নফবেলণ
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দভ অেয
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১০.১

প্রকবল্পয Exit Plan

৭১

একযদ অেয
ম যবফক্ষণ
১১.১

ম যবফক্ষণ

৭২

িযদ অেয
সুযনযভযরয ও উাংযয
১২.১

সুযনযভযরয

৭৫

১২.২

উাংযয

৭৭

নযনষ্ট
নযনষ্ট-১

ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয আওতযধীন ১ভ, ২ ও ৩ ম যযবয মথযক্রবভ
যকযনয ১২টি, ২০টি ও ২৭টি ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবযয তযনরকয

৭৮

নযনষ্ট-২

প্রশ্নভযরয -১ (প্রকল্প নযচযরক)

৭৯

নযনষ্ট-৩

প্রশ্নভযরয-২ (কযযী প্রবকৌরী)

৮৪

নযনষ্ট-৪

প্রশ্নভযরয-৩ (মজরয ভৎস্য কভযকতযয)

৮৬

নযনষ্ট-৫

প্রশ্নভযরয-৪ (খযভযয ব্ফস্থযক)

৮৯

নযনষ্ট-৬

প্রশ্নভযরয-৫ (উবজরয ভৎস্য কভযকতযয)
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প্রশ্নভযরয-৬ (প্রকবল্পয আওতয প্রনক্ষণ প্রযপ্ত সুপরববযগী-যযচযনয ভযনরক/
নয যযনয ভযনরক / ভৎস্য চযনল/ এননজও কভী)

৯৫

নযনষ্ট-৮

এপনজনড মচকনরস্ট

৯৯

নযনষ্ট-৯

এপনজনড অনুষ্ঠযবন অাংগ্রনকযযীবদয তযনরকয

১০০

নযনষ্ট-১০

স্থযনী ম যযবয কভযযরয অাংগ্রনকযযীবদয তযনরকয

১০২

ননফ যযী যয-াংবক্ষ
ফযাংরযবদব ভৎস্য চযল কযম যক্রভ ফহুরযাংব বৃনি যওয রুই জযতী (কযয) মযনয ভযবছয চযনদয অবনকগুণ
বৃনি মববছ। ভৎস্য যযচযনযবত ভযবছয অন্তোঃপ্রজনন, অনযকনল্পত াংকযযন, অনযণত মছযট আকযয ও কভ
ফধ যনীর ভৎস্য প্রজনন ইতযযনদ কযযবণ কযয জযতী (রুই, কযতরয ও মৃবগর) ভযবছয মকৌনরতযনিক গুণযগুবণয
অফক্ষ ঘবটবছ। ময ভযছ উৎযদন বৃনিবত প্রনতফন্ধকতয সৃনষ্ট কবযবছ। এ ধযবণয ভস্যয মথবক উিযবণয জন্য
ভৎস্য অনধদপ্তয কতৃক
য “ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয)” ীল যক প্রকল্প গৃীত ববছ। ১ভ ও ২ ম যযব ৩২টি
যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প যপল্যজনকবযবফ ফযস্তফযবনয য “ব্রুড
ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয)” ীল যক প্রকল্পটি ২৭টি যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয ফযস্তফযবনয জন্য
৫৫৪২.৩৮ রক্ষ টযকয ব্ব মবন্ফম্বয ২০১৪ বত নডবম্বয ২০১৯ ম যন্ত ৫ ফছয মভযবদ ফযস্তফযনযধীন
যববছ। নযকল্পনয ভন্ত্রণযরবয আইএভইনড কতৃক
য নননফড় নযফীক্ষবণয জন্য “ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয)”
প্রকল্পটি গৃীত ববছ। অত্র প্রকবল্প জনযফ মভযোঃ নযযজুয যভযন প্রকল্প নযচযরক নববফ পূণ যকযরীন দযনবত্ব
ননবযনজত যববছন। অত্র প্রকবল্প মভযট ৩৭ জন কভযকতযয ও কভযচযযী ননবযনজত যববছন। প্রকল্পটিয নননফড়
নযফীক্ষবণয রবক্ষয ৯টি ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযযবক নমুনযনত খযভযয নববফ গ্রণ কবয প্রকল্প াংনেষ্ট
২৯ জন কভযকতযযয যক্ষযৎকযয (KII) ও ২৫৩ জন সুনফধযববযগীয ননকট বত প্রশ্নভযরয জনযবয ভযেবভ
তথ্য উযি াংগৃীত ববছ। প্রকবল্পয মূর কযম যক্রভ মূবয কযম যকযনযতয ও উবমযনগতয ম যযবরযচনয কযয
ববছ। প্রকল্প দপ্তয বত প্রকল্প ফযস্তফযন ম্পনকযত তথ্য উযি (াংখ্যযগত ও গুণগত) াংগ্র, ম যবফক্ষণ ও
নফবেলণ কবয উস্থযন কযয ববছ। তযছযড়য সুনফধযববযগীবৃবেয নত ৩টি এপনজনড ও ১টি স্থযনী কভযযরয
অনুনষ্ঠত ববছ। প্রকবল্পয আওতয ণ্য ও কযম য ক্র এফাং ভৎস্য যযচযনয আইন ২০১০ ফযস্তফযন অগ্রগনত
ম যযবরযচনয কযয ববছ। প্রকবল্পয SWOT ও Exit Plan উস্থযন কযয ববছ।
প্রকবল্পয শুরু বত চরনত ২০১৬-১৭ আনথ যক যর ম যন্ত এনডন/ আযএনডনবত াংস্থযন ৩৪০৫ রক্ষ টযকয। ভযচ য
২০১৭ ম যন্ত অফমুি ৩১৫৫ রক্ষ টযকয। প্রকবল্পয শুরু বত ভযচ য ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুনিত প্রকৃত ব্ ৩১৫৩.৪২
রক্ষ টযকয এফাং অগ্রগনত ৫৬.৮৯%।
উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন চযইননজ নরবযয কযয, নফগবড ও গ্রযকযয মভযট ১১,১০০টি মযনয ভযছ চীন
বত আভদযননয আনুষ্ঠযননকতয ম্পন্ন ববছ। মভ-জুন ভযব উি ভযছ মদব মৌৌঁছবফ।প্রযকৃনতক উৎ যরদয,
দ্ময ও মমুনয নদী বত মযণু াংগ্র কবয যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয প্রনতযরবনয ভযেবভ উন্নত
মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন কযয জযতী ভযবছয ব্রুড উৎযদন এনগব চবরবছ। SIS ব্রুড উৎযদন ১০টি খযভযবয
চরভযন যববছ।

প্রকবল্পয আওতয যকযনয খযভযযমূব পূতয কযজ ফযস্তফযবনয পবর খযভযযমূবয মবৌত সুবমযগ সুনফধয ও
উৎযদন ক্ষভতয অবনক বৃনি মববছ। ২৭টি খযভযবযয ভবে ইবতযভবে ১৯টি যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন
খযভযবযয অফকযঠযবভযগত উন্ননমূরক পূতযকযজ ভযপ্ত ববছ।
প্রকবল্পয আওতয ২৭টি ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয কযয জযতী ৩৫ মভ.টন উন্নত ব্রুড উৎযদবনয
রক্ষযভযত্রযয নফযীবত ইবতযভবে ভযচ য ২০১৭ ম যন্ত ৩১.০৮২ মভ.টন (৮৮.৮০%) ব্রুড উৎযনদত ববছ।
আগযভী ২০১৮ যবর উি ব্রুড বত মযণু ও মযনয উৎযদন কবয চযনলবদয ভবে নফতযণ কযয বফ।
প্রকল্প বত ভৎস্য যযচযনয আইন - ২০১০ ফযস্তফযবন আনথ যক বমযনগতযয পবর প্রকল্পভূি ২৩টি মজরযয
অনধকযাং মফযকযনয যযচযনয ননফন্ধন ও তদযযনকয আওতয এববছ। পবর উন্নত ভযবনয ব্রুড, মযণু ও মযনয
উৎযদবনয সুবমযগ সৃনষ্ট ববছ।
প্রকবল্পয SWOT নফবেলন কযয ববছ। প্রকবল্পয আওতয কযয, মদী মছযট ভযছ এফাং চযইনীজ কযয এয
উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদবনয সুবমযগ সৃনষ্ট ববছ। ভৎস্য চযনলবদয ভযবঝ
অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযণ এয কুপর ম্পবকয জনবচতনতয মফবড়বছ। যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবযয
উন্নন এফাং ভৎস্য চযল যক নফনবন্ন মন্ত্রযনত ও যিযভ াংগ্র কযয ববছ। উন্নত ব্রুড নযিকযণ ও
ব্ফস্থযনয ভযনকযাং ও ট্যযনগাং কযযয ব্ফস্থয নয থযকয অফক্ষনত ব্রুবডয যবথ উন্নত ব্রুড নভশ্রবণয মূ
ম্ভযফনয নফদ্যভযন যববছ। মদী মছযট ভযবছয ব্রুড প্রনতযরন ও মযনয উৎযদন প্রমৄনি ম্প্রযযবণয সুবমযগ
সৃনষ্ট ববছ। ১ভ, ২ ও ৩ ম যযব ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প ফযস্তফযবনয পবর উন্নত গুণগত ভযনম্পন্ন ব্রুড,
মযণু ও মযনয উৎযদবন একটি প্রযনতষ্ঠযননক কযঠযবভয গবড় উঠবফ ফবর আয কযয ময।
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয নদনযজপুয এফাং ভৎস্য ম্প্রযযণ ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র পনযদপুয এয নকছু
পূতয কযজ ননধ যযনযত ভবয বযও অভযপ্ত অফস্থয যববছ। ফযজযযদয মযচযই নয কবযই প্রকবল্পয ণ্য ক্র
কযয ববছ। গবফলণযগযবযয মন্ত্রযনত ও নবরট মভনন ক্রবয দযবত্র মেননপবকন নফস্তযনযত ও
সুনননেযষ্টবযবফ প্রস্তুত কযয নন। নমুনযনত ৯টি খযভযবযয ভবে ১টি খযভযবয কযয ব্রুড ভযবছয বৃনিয যয
তুরনযমূরকবযবফ কভ। ১০টি খযভযবয SIS ব্রুড ভজুদ কযয বরও মকযন খযভযবযই ৩ প্রজযনতয ব্রুড ভজুদ কযয
নন। প্রকবল্পয নডননবত ব্রুড ভযছবক ভযনকযাং ও ট্যযনগাং কযযয মকযন াংস্থযন যযখয নন। উন্নত
মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনয ভযছ উৎযদন াংক্রযন্ত একটি নবনডও নপল্ম প্রস্তুত এফাং ম্প্রযযণ
নফলক পুনস্তকয, নরপবরট, মযস্টযয ইতযযনদ প্রকযবয মকযন ব্ফস্থয গ্রণ কযয নন। প্রকল্প বত ননযযদ ব্রুড
নযফবনয জন্য অনিবজন যফযয সুনফধয ম্বনরত কযযনবয ট্যযাংক আদৄননক কযবযড য বযযন ক্রবয মকযন
াংস্থযন যযখয নন। মদব আদৄননক ভৎস্য প্রজনবনয রবক্ষয প্রকবল্পয আওতয Cryopreservation

িনতবত পুরুল ভযবছয শুক্র/ভ্রূণ াংযক্ষবণয ব্ফস্থয কযয নন। প্রকবল্পয শুরু বত ভযচ য ২০১৭ ম যন্ত আনথ যক
অগ্রগনত ৫৬.৮৯%। ফতযভযবন প্রকল্পটিয ফযস্তফযন ঠিক বথ এনগব চবরবছ। তবফ পূতয কযজ ও ণ্য ক্রবয
মক্ষবত্র আবযয যফধযনতয অফরম্বন কযয ফযঞ্চনী।
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয নদনযজপুয এয পূতয কযবজয নকছু ননম্নভযবনয নপটিাং নযফতযন কযয
ফযঞ্চনী। ভৎস্য ম্প্রযযণ ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র পনযদপুয এয ীভযনয প্রযচীবযয বযগা য অাং ননযযিযয স্বযবথ য
পুনোঃননভযযণ কযয প্রবযজন। প্রকবল্পয আওতয ক্রকৃত মন্ত্রযনত মূবয কযম যকযনযতয যীক্ষয কবয ত্রুটি যওয
মগবর মথযযীনত তয কযম যক্ষভ কযয দযকযয। প্রজনন মভৌসুবভয শুরুবতই মযণু াংগ্র কবয খযভযবয প্রনতযরবনয
ব্ফস্থয গ্রণ কযয ফযঞ্চনী। খযভযবয ব্রুবডয বৃনিয যয স্বযবযনফক যযখযয প্রবযজনী দবক্ষ গ্রণ কযয
ফযঞ্চনী। প্রকল্পভুি প্রবতযক খযভযবয ৩ প্রজযনতয SIS ব্রুড ভজুদ ও মযনয উৎযদন ব্ফস্থয গ্রণ কযয
দযকযয। আদৄননক নফজ্ঞযননবনিক ভৎস্য প্রজনবনয জন্য ব্রুড ভযছবক ভযনকযাং ও ট্যযনগাং কযয অতযযফশ্যক। উন্নত
মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনয ভযছ উৎযদন াংক্রযন্ত একটি নবনডও নপল্ম প্রস্তুত এফাং ম্প্রযযণ
নফলক পুনস্তকয, নরপবরট, মযস্টযয ইতযযনদ প্রকযবয ব্ফস্থয গ্রণ কযয মমবত যবয। প্রকবল্প
সুনফধযববযগীগণবক ২ ধযব প্রনক্ষণ এফাং ৫ জন যযচযনয ভযনরবকয খযভযবয ব্রুড উৎযদন প্রদযনী খযভযয
স্থযন কযয মমবত যবয।
ননযযদ ব্রুড নযফবনয জন্য একযনধক অনিবজন যফযয সুনফধয ম্বনরত কযযনবয ট্যযাংক আদৄননক
কযবযড য বযযন ক্রবয ব্ফস্থয গ্রণ কযয ফযঞ্চনী। Cryopreservation িনতবত পুরুল ভযবছয শুক্র/ভ্রূণ
াংযক্ষবণয ব্ফস্থয গ্রণ কযয প্রবযজন। প্রকল্পভুি খযভযযমূবক স্থযীবযবফ ব্রুড ব্যাংক নববফ মঘযলণয কযয
দযকযয। খযভযয সুষ্ঠু ব্ফস্থযনয ও প্রকল্প কযম যক্রভ ঠিকবযবফ ফযস্তফযবনয নননভবি খযভযয ব্ফস্থযকগণবক
প্রকল্প মভযবদ ফদরী নয কযয উনচত।

প্রথভ অেয
টভূনভ এফাং উবেশ্য
১.১ প্রকবল্পয াংনক্ষপ্ত নফফযণ
প্রকবল্পয নযভ
ফযস্তফযনকযযী াংস্থয
উবদ্যযগী ভন্ত্রণযর / নফবযগ
প্রকবল্পয অফস্থযন

:
:
:
:

ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয)
ভৎস্য অনধদপ্তয
ভৎস্য ও প্রযনণম্পদ ভন্ত্রণযর
যতটি নফবযবগয ২৩টি মজরযয ২৭টি উবজরযয ২৭টি যকযনয ভৎস্য ফীজ
উৎযদন খযভযয
(AsK mg~n রক্ষ টযকয)

অনুবভযনদত ফযস্তফযন কযর
ও
অনুবভযনদত ব্

:

অনুবভযদন ম যয

মভযদ

অনুবভযনদত
ব্

হ্রয/বৃনি

মূর অনুবভযদন
৩০/১২/২০১৪

মবন্ফম্বয ২০১৪
বত
নডবম্বয ২০১৯

৫৫৪২.৩৮

-

১.২ প্রকবল্পয টভূনভ
মদবয অথ যনননতক উন্নবন ভৎস্য খযবতয ভূনভকয গুরুত্বপূণ য। উন্ুি জরযব ভৎস্য উৎযদন বৃনিয যবথ যবথ
ফি জরযব ভযছ চযল কযম যক্রভ ফহুরযাংব বৃনি যওয রুই জযতী (কযয) মযনয ভযবছয চযনদয অবনকগুণ
বৃনি মববছ। লযবটয দবক যকযনযবযবফ চযলবমযগ্য ভযবছয মযনয উৎযদবনয জন্য ভৎস্য ফীজ উৎযদন
খযভযয (FSMF) মূ স্থযনত ওযয পবর নফগত নব্বই দবক রুই জযতী (কযয) ভযবছয কৃনত্রভ প্রজনবনয
ভযেবভ মযনয উৎযদবন মৄগযন্তকযযী যপল্য অনজযত ববছ।
প্রযথনভকবযবফ প্রযকৃনতক উৎ নদী বত রুই জযতী ভযবছয মযণুবযনয াংগ্র কবয তয খযভযবয প্রনতযরবনয
ভযেবভ আগ্রী ভৎস্য চযনলবদয ননকট নফতযণ কযয বতয। যফনতযবত খযভযয মূব রুই জযতী (কযয) ভযবছয
কৃনত্রভ প্রজনন সুনফধয সৃনষ্ট কবয ব্নি ভযনরকযনযধীন ভৎস্য যযচযনয ননভযযণ ও নযচযরনয যনফ যক বমযনগতয
প্রদযন কযয । পবর ফতযভযবন মদব ৮৫০টিয অনধক ভৎস্য যযচযনয চযলু যববছ। নফগত দুই দবক
যযচযনযবত উৎযনদত মযণুবযনয কবকগুণ বৃনি মবরও গুণগতভযবন তয ফহুরযাংব ননম্নগযভী ববছ ময ভযছ
উৎযদবন প্রনতফন্ধকতয সৃনষ্ট কবযবছ। ব্নি ভযনরকযনযধীন যযচযনয ভযনরকবদয রুই জযতী ব্রুড ভযছ
ব্ফস্থযনয, যযচযনয নযচযরনয তফজ্ঞযননক জ্ঞযন ও দক্ষতযয ঘযটনত যববছ। পরস্বরূ অন্তোঃপ্রজনন নডবপ্রন
(Inbreeding depression) ও অনযকনল্পত াংকযযণ (Unplanned Hybridization) জননত
কযযবন ননম্নভযবনয মযনয উৎযনদত ও ভৎস্য চযবল ব্ফহৃত বে।

যকযনয খযভযয মূব গুণগত ভযনম্মত মযনয উৎযদবনয জন্য ইবতযভবে ননবদ যনয প্রদযন ও অন্তোঃপ্রজনন
ভযেবভ মযনয উৎযদন ননরুৎযনত কযয ববছ। মযনয উৎযদবনয এ ভস্যযটি নফজ্ঞযনী, গবফলক,
নযকল্পনযনফদ, ভৎস্য চযনল করবক বযনফব তুবরবছ। মযয নযবপ্রনক্ষবত প্রকল্প বত খযভযয ব্যফস্থযক
ব্নি ভযনরকযনযধীন যযচযনয ভযনরকগণবক অন্তোঃপ্রজননজননত নফদ ম্পবকয অফনত কযয ও নফজ্ঞযন ন্ত
মযণুবযনয উৎযদবনয জন্য প্রনক্ষবনয ব্ফস্থয কযয ববছ। ভৎস্য খযবতয ম্ভযফনয ও গুরুত্ব নফবফচনয কবয
একই ধযবনয প্রকবল্পয ১ভ ও ২ ম যযবয মভযট ৩২টি খযভযবয উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ, মযণু ও
মযনয উৎযদন এফাং ভৎস্য চযনল ম যযব ম্প্রযযণ ও ফযস্তফযন যপল্যজনক বযবফ ম্পন্ন কবয ২১৫ মভ.
টবনয অনধক উন্নত জযবতয ব্রুড ভযছ উৎযদবনয ভযেবভ যযচযনয ভযনরকবদয ননকট নফতযণ কযয ববছ।
ইবতযপূবফ য ফযস্তফযনত প্রকল্প ২টি আইএভইনড এফাং ভৎস্য ও প্রযনণম্পদ ভন্ত্রণযর কতৃক
য পৃথকবযবফ মূল্যযন
কবয প্রকল্প ফযস্তফযন বন্তযলজনক ফবর ভতযভত প্রদযন কবয এ ধযবনয কযম যক্রভ অব্যত যযখযয জন্য
সুযনয কযয ববছ। এয মপ্রনক্ষবত আবরযচয “ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয)” ীল যক প্রকল্পটি ভৎস্য
অনধদপ্তয কতৃক
য ২৭টি ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয ফযস্তফযবনয জন্য গৃীত ববছ। এতদবগা  ১ভ, ২ ও
৩ ম যযব অন্তভূযি যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবযয তযনরকয (নযনষ্ট-১) প্রদযন কযয বরয। উবেখ্য
মম, ২ ম যযবয ২০টি যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয বত মকফরভযত্র ১টি ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
কুনড়গ্রযভ দয, কুনড়গ্রযভ ৩ ম যযবয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্প খযভযয উন্নবনয স্বযবথ য অন্তভূযি কযয ববছ
ফবর প্রকল্প নযচযরক জযনযন। প্রকবল্পয অধীবন মদী কযয জযতী- রুই, কযতরয ও মৃবগর এফাং নফবদ বত
আভদযননবমযগ্য চীনয ভযবছয প্রজযনত- নরবযয কযয, নফগবড ও গ্রযকযয এফাং মদী প্রজযনতয মছযট ভযছ
মথযক্রবভ গুরয মটাংযয, যফদয, নাং ভযবছয উন্নত মকৌনরতযনত্বক গুণম্পন্ন ব্রুড ও মযনয ভযছ উৎযদন ও চযনল
ম যযব নফতযণ নননিত কযয বফ।
প্রকবল্পয উবেশ্য
 অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযণ ভস্যয ননযন কবয যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয ও মফযকযনয
যযচযনয ভযনরকবদয ননকট গুণগত ভযনম্পন্ন ব্রুড ভযছ যফযয নননিত কযণ;
 কযয জযতী প্রজননক্ষভ ভযছ (ব্রুড ভযছ) এফাং মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয মকৌনরতযনত্বক গুণযগুবণয
উন্নন;
 চযনল ম যযব উন্নতভযবনয ভযবছয মযণু / মযনয যফযয;
 ভৎস্য উৎযদন বৃনি; এফাং
 কভযাংস্থযন সৃনষ্ট ও দযনযদ্র নফবভযচন।

১.৩ প্রকবল্পয প্রধযন প্রধযন কযম যক্রভ ও অনুবভযনদত ব্
(AsK mg~n j¶ UvKvq)

ক্রোঃনাং
কযবজয নযভ
১
ব্রুড উন্নন করযবকৌর মটনস্টাং, প্রদযন এফাং প্রনক্ষণ
২
উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন নফবদী ব্রুড ভযছ আভদযননয
ভযেবভ াংগ্র
৩
কযয ও মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয মযণু, মযনয এফাং ব্রুড
ভযছ উৎযদন খযচ
৪
ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন
৫
নফবদ নক্ষয পয
৬
ম্পদ াংগ্র এফাং
৭
পূতয কযজ

অনুবভযনদত ব্ (প্রকল্প ব্ %)
২০০.০০ (৩.৬০%)
৭৫.০০ (১.৩৫%)
১০০০.০০ (১৮.০৪%)
৩৯.০০ (০.৭০%)
১২০.০০ (২.১৬%)
২১৩৮.১০ (৩৮.৫৭%)
১৯৭৮.০০ (৩৫.৬৮%)

১.৪ প্রকল্প নযচযরক াংক্রযন্ত তথ্যযনদ
প্রকল্প নযচযরবকয নযভ, দফী এফাং নক্ষযগত মমযগ্যতয
১

ড. কযজী ইকফযর আজভ
মজরয ভৎস্য কভযকতযয
নএইচ.নড

২

মভযোঃনযযজুয যভযন
মজরয ভৎস্য কভযকতযয
নএইচ.নড

দযনবত্বয প্রকৃনত

কযম যকযর

পূণ যকযরীন

০৫/০২/২০১৫
বত
০৯/০৭/২০১৬

পূণ যকযরীন

১০/০৭/২০১৬
বত
ফতযভযন

নিতী অেয
যযভযবকয কযম যনযনধ ও কযম যিনত
২.১ যযভযবকয কযম যনযনধ (ToR)
১)

প্রকবল্পয টভূনভ, উবেশ্য, অনুবভযদন/ াংবযধন , প্রকল্প ব্, ফযস্তফযন-কযর, নডনন অনুমযী ফছয
নবনিক ফযযে,ফযযে অনুমযী ব্ প্রযনগা ক কর তথ্য ম যবফক্ষণ ও ম যযবরযচনয;

২)

প্রকবল্পয অাংগনবনিক ফযস্তফযন অগ্রগনতয ফযস্তফ ও আনথ যক তথ্য াংগ্র, যযণী / মরখনচবত্রয ভযেবভ
উস্থযন ও নফবেলণ;

৩)

প্রকবল্পয উবেশ্য অজযবনয বথ অগ্রগনত ম যবফক্ষণ ও ম যযবরযচনয এফাং পরপ্রসূ কযযয জন্য গৃীত
কযম যযফরী প্রকবল্পয উবেবশ্যয যবথ যভিস্যপূণ য নকনয তয ম যযবরযচনয ও ভতযভত প্রদযন;

৪)

প্রকবল্পয আওতয ম্পযনদত / চরভযন নফনবন্ন ণ্য, কযম য ও মফয াংগ্রবয (Procurement) মক্ষবত্র
প্রচনরত াংগ্র আইন ও নফনধভযরয ননআয ২০০৮ প্রনতযরন কযয ববছ/ বে নক নয ম নফলব
ম যযবরযচনয ও ম যবফক্ষণ ;

৫)

প্রকবল্পয আওতয াংগৃীত / াংগৃীতব্ ণ্য, কযম য ও মফয নযচযরনযয জন্য প্রবযজনী জনফর
আনুলনগা ক নফলযনদ ম যযবরযচনয ও ম যবফক্ষণ ;

৬)

প্রকবল্পয ফযস্তফযন ম্পনকযত নফনবন্ন ভস্যযফরী মমভন: অথ যযবন নফরম্ব, ণ্য, কযম য ও মফয
ক্র/াংগ্রবয মক্ষবত্র নফরম্ব, প্রকল্প ফযস্তফযবনয ভযন এফাং প্রকবল্পয মভযদ ও ব্ বৃনি নফনবন্ন নদক
নফবেলণ, ম যযবরযচনয ও ম যবফক্ষণ ;

৭)

প্রকবল্পয আওতয ম্পযনদত মূর কযম যক্রভমূবয কযম যকযনযতয ও উবমযনগতয নফবেলণ ও নফবল
পরতয (Success Stories, মনদ থযবক) নফলব আবরযকযত;

৮)

উবেনখত প্রযপ্ত নফনবন্ন ম যবফক্ষবণয নবনিবত যনফ যক ম যযবরযচনয;

৯)

প্রকবল্পয ফরনদক, দুফ যরনদক, সুবমযগ ও ঝনৌঁ ক (SWOT) নফবেলণ এফাং দুফ যরতয ও চযযবরি
মভযকযবফরয মবথযমৄি সুযনয প্রদযন ;

১০) প্রকবল্পয ম্ভযব্ exit plan ম্পবকয ম যযবরযচনয ও ভতযভত প্রদযন;
১১) প্রকল্প বত সুনফধযববযগীগণ কতৃক
য প্রযপ্ত সুনফধযনদ ম যবফক্ষণ ও ম যযবরযচনয ;
১২) প্রকবল্পয ১ভ ও ২ ম যযব মূল্যযন প্রনতবফদবনয সুযনযভযরয ফযস্তফযবনয উয আবরযকযত;
১৩) ম যবফক্ষবণয আবরযবক সুযনয প্রণন ; এফাং
১৪) ক্রকযযী াংস্থয (আইএভইনড) কতৃক
য ননধ যযনযত প্রকল্প াংনেষ্ট অন্যযন্য নফলযনদ।

২.২ কযম যিনত (Methodology)
২.২.১ প্রকল্প াংনেষ্ট ননথত্র ম যযবরযচনয
প্রকবল্পয রক্ষয, উবেশ্য, উৎযদন, প্রবযফ ও প্রকল্প ফযস্তফযন জননত মূর ননদযক (key indicators)
ম্পবকয জযনযয জন্য প্রকবল্পয অনুবভযনদত নডনন, নইন এফাং প্রকল্প াংনেষ্ট নফনবন্ন বযয কযম যনফফযনী ও
াংনেষ্ট অন্যযন্য ডকুবভি ম যযবরযচনয কযয ববছ। ময প্রকবল্পয নননফড় নযফীক্ষণ কযম যক্রভ সুষ্ঠুবযবফ ম্পযদবন
যতয কবযবছ।
২.২.২ নননফড় নযফীক্ষবণয মূর মপযকয
প্রকল্প ম্পনকযত তথ্যযফরী নফনবন্ন উৎ মমভন নডনন এফাং নফনবন্ন অগ্রগনত প্রনতবফদন বত মবকন্ডযনয তথ্য
াংগ্র কযয ববছ। ময প্রযথনভকবযবফ প্রকবল্পয টভূনভ, উবেশ্য, প্রকল্প ব্, ফযস্তফযন, নডনন অনুমযী
ফছয নবনিক ফযযে ও ফযযে অনুমযী ব্, প্রকবল্পয উবেশ্য অজযবনয রবক্ষয অগ্রগনত যনধত বে নকনয এফাং
ণ্য কযম য ও মফয াংগ্রব ননআয ২০০৮ অনুসৃত বে নকনয; জনফর ঠিকবযবফ ব্ফহৃত বে নকনয;
প্রকল্প ফযস্তফযবনয নফনবন্ন উদ্ভূত ভস্যয, প্রকবল্পয প্রধযন প্রধযন অগা  ফযস্তফযবনয কযম যকযনযতয ও উবমযনগতয,
SWOT নফবেলণ এফাং প্রকবল্পয ম্ভযব্ exit plan প্রণবন যতয কবযবছ।

২.২.৩ ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প ম্পনকযত তথ্যযফরী
ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকবল্পয (ক) টভূনভ (খ) উবেশ্য (গ) অনুবভযদন/াংবযধন (ঘ) প্রকল্প ব্ ও
ফযস্তফযন কযর (ঙ) নডনন অনুমযী ফছয নবনিক ফযযে ও ঘযটনত (চ) ফযযে অনুমযী ব্ প্রযনগা ক
কর তথ্য ম যবফক্ষণ ও ম যযবরযচনয পূফ যক চূড়যন্ত প্রনতবফদবন উস্থযন কযয ববছ। প্রকবল্পয আযম্ভ বত ভযচ য
২০১৭ ম যন্ত প্রকবল্পয অাংগনবনিক ফযস্তফযন অগ্রগনতয আনথ যক ও ফযস্তফ তথ্য ম যযবরযচনয ও নফবেলণ পূফ যক
চূড়যন্ত প্রনতবফদবন উস্থযন কযয বরয। প্রকবল্পয াংস্থযন অনুমযী প্রকল্প শুরু মথবক এ ম যন্ত মম কর কযজ
মমভন কভয নযকল্পনয প্রণন, অথ য ছযড়, ণ্য াংগ্র ও কযম যক্র, মদী ও তফবদনক প্রনক্ষণ, ব্রুড ভযছ
প্রনতযরন ও চযনল ম যযব নফতযণ ইতযযনদ প্রকবল্পয উবেশ্য অজযবনয বথ ফযস্তফযন অগ্রগনত ম যবফক্ষণ ও
ম যযবরযচনয কযয ববছ।

২.২.৪ প্রকল্প ফযস্তফযবন উদ্ভুত ভস্যযফরী
প্রকল্প ফযস্তফযবন উদ্ভুত নফনবন্ন ভস্যয প্রকল্প ফযস্তফযনবক নফরনম্বত কবয। আবরযচয ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩
ম যয) প্রকল্প ফযস্তফযবন (ক) জনফর ননবযগ (খ) অথ যযবন নফরম্ব (গ) ণ্য ও কযম য াংগ্রবয মক্ষবত্র নফরম্ব (ঘ)
প্রকল্প ফযস্তফযবনয ভযন (ঙ) যকযনয খযভযবয রক্ষযভযত্রয কভযনযযর উৎযদন ও আ অজযন এফাং উন্নন
কযম যক্রভ ফযস্তফযনজননত সৃষ্ট জটিরতয অন্যযন্য নদক নফবেলণ, ম যযবরযচনয ও ম যবফক্ষণ পূফ যক প্রনতবফদবন
উস্থযন কযয ববছ। প্রকল্প ফযস্তফযন ম্পনকযত তথ্যযফরী প্রকল্প নযচযরবকয ননকট বত (নযনষ্ট-২)
াংগ্র কবয নফবেলণ পূফ যক প্রনতবফদবন উস্থযন কযয ববছ।
২.২.৫ প্রকবল্পয আওতয ম্পযনদত মূর কযম যক্রভমুবয কযম যকযনযতয ও উবমযনগতয
প্রকবল্পয অধীবন অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযন ভস্যয ননযন কবয যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয মথবক
মফযকযনয যযচযনয ভযনরকবদয ননকট গুণগত ভযনম্পন্ন ব্রুড ভযছ যফযয নননিত কযবণয নননভবি প্রকবল্পয
আওতয ফযস্তফযনত প্রধযন প্রধযন কযম যক্রভ মমভন ১) ব্রুড উন্নন করযবকৌর মটনস্টাং, প্রদযন এফাং প্রনক্ষণ
২) উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন নফবদী ব্রুড ভযছ আভদযননয ভযেবভ াংগ্র ৩) কযয ও মদী প্রজযনতয
মছযট ভযবছয মযণু, মযনয এফাং ব্রুড ভযছ উৎযদন খযচ ৪) ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন ৫) নফবদ
নক্ষয পয ৬) ম্পদ াংগ্র এফাং ৭) পূতয কযজ এয কযম যকযনযতয ও উবমযনগতয নফবেলণ ও ম যযবরযচনয
কবয প্রনতবফদবন উস্থযনয কযয ববছ।
২.২.৬ খযভযয নমুনযন
Purposive Sampling Method এয ভযেবভ প্রকল্পভূি ২৭টি খযভযয বত ৯টি ভৎস্য ফীজ উৎযদন

খযভযযবক নমুনয খযভযয নববফ ননফ যযনচত কযয ববছ। খযভযয ননফ যযচবন নফবযগ, যযচযনয/ খযভযবযয আতন,
প্রকল্প বত কযবজয অগ্রগনত, মবৌগনরক এরযকয ইতযযনদ নফবফচনয মনয ববছ। নফবযগওযযী ননফ যযনচত
যযচযনয / খযভযয মূবয নযভ ও অফস্থযন ননবম্ন ফনণ যত বরযোঃ

যযনণ ১: নমুণযনত খযভযবযয তযনরকয

ক্রনভক
নাং
১
২

নফবযগ
ঢযকয

মজরয

খযভযয / যযচযনযয নযভ

জরযতন
(একয)

পনযদপুয

ভৎস্য প্রনক্ষণ ও ম্প্রযযণ মকন্দ্র, পনযদপুয

৩.৯২

নযনাংদী

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয ,নযনাংদী

৩.৪৮

৩

ভভননাং

ভভননাং

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, নযেযইর, ভভননাং

৩.২১

৪

খুরনয

ফযবগযযট

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, ফযবগযযট

৩.৭০

যযজযী

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, পুঠিয, যযজযী

৬.২৯

যফনয

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, চযটবভযয, যফনয

২.৬০

৫
৬

যযজযী

৭

চট্রগ্রযভ

রক্ষ্মীপুয

ভৎস্য প্রজনন ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র, যযপুয, রক্ষ্মীপুয

৩০.০০

৮

ফনযযর

ফনযযর

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, মগৌযনদী, ফনযযর

৩.০০

৯

যাংপুয

নদনযজপুয

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, যফ যতীপুয, নদনযজপুয।

১৮.৬৭

২.২.৭ প্রকল্প াংনেষ্ট ব্নিফবগযয ননকট বত তথ্য াংগ্র
রুই জযতী (কযয) ভযবছয অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযন ভস্যয ননযন কবয মফযকযনয যযচযনয, নয যযনয ও
ভৎস্য চযনলগবণয ননকট গুণগতভযন ম্পন্ন ব্রুড ভযছ ও মযণু মযনয যফযয নননিত কযয প্রকবল্পয অন্যতভ
উবেশ্য। ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয ভযেবভ যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয আদৄননকযন ও উন্নত
মকৌনরতযনত্বক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ উৎযদন ও যযচযনয/ ভযছ চযনল ম যযব নফতযণ ম্পনকযত তথ্যযফরী semistructured প্রশ্নভযরয (KII) ভযেবভ প্রকল্প ফযস্তফযবন জনড়ত কভযকতযযগবণয ননকট বত াংগৃীত

ববছ। ২৬ জযনুযনয, ২০১৭ তযনযবখ অনুনষ্ঠত নস্টযনযাং কনভটিয সুযনয মভযতযবফক প্রশ্নভযরয
াংবমযজন/াংবযধন কযয ববছ। প্রকল্প াংনেষ্ট কভযকতযযগবণয নফফযণ ননম্নফনণ যত ছবক প্রদযন কযয বরযোঃ
যযনণ ২: প্রকল্প াংনেষ্ট কভযকতযযবৃবেয াংখ্যয

মকযন ম যযবয কভযকতযয
ক) প্রকল্প ম যয
খ) ভযঠ ম যযবয
কভযকতযয

কভযকতযযগবণয দফী
প্রকল্প নযচযরক
কযযী প্রবকৌরী
মজরয ভৎস্য কভযকতযয
উবজরয ভৎস্য কভযকতযয
খযভযয ব্ফস্থযক
মভযট

াংখ্যয
১
১
৯
৯
৯
২৯ জন

ভন্তব্
ভৎস্য অনধদপ্তয, ঢযকয
ভৎস্য অনধদপ্তয, ঢযকয
খযভযয াংনেষ্ট মজরয
খযভযয াংনেষ্ট উবজরয
নমুনযনত খযভযয

তযছযড়য ভৎস্য অনধদপ্তবযয ভযনযচযরক অন্যযন্য নননয কভযকতযয ও ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩
ম যয) এয কভযকতযযগবণয যবথ নননফড় নযফীক্ষণ কযম যক্রভ নফলব আবরযচনয ও প্রবযজনী তথ্য াংগ্র কযয
ববছ।
২.২.৮ সুপরববযগী নমুনযন িনত
প্রকবল্পয মূর উবেশ্য বে চযনল ম যযব গুণগত ভযনম্পন্ন ব্রুড ও মযনয ভযছ যফযয নননিত কযয। এ রবক্ষয
প্রকবল্প সুপরববযগীগবণয ননকট ব্রুড ও মযনয ভযছ যফযয এফাং ব্রুড উন্নন করযবকৌর মটনস্টাং, প্রদযন এফাং
প্রনক্ষবণয াংস্থযন যববছ। তযই সুপরববযগীগণ কতৃক
য প্রযপ্ত সুনফধযনদ ম যবফক্ষণ ও ম যযবরযচনযয জন্য প্রথবভ
প্রনক্ষণ প্রযপ্ত সুপরববযগীগবণয তযনরকয নমুনযনত খযভযয ব্ফস্থযক এয কযম যযর বত াংগ্র কবয নননদ যষ্ট
াংখ্যক সুপরববযগী তিফচন িনতবত ননফ যযচন কযয ববছ।
২.২.৯ সুপরববযগী নমুনযয আকযয ননধ যযযণ
২৭টি খযভযয এরযকয বত ইবতযভবে ৫,৫০০ জন প্রনক্ষণযথী রক্ষযভযত্রযয নফযীবত ৪,৫০০ জন প্রনক্ষণযথী
প্রনক্ষণ গ্রণ কবযবছন। মবক্ষবত্র প্রনতটি খযভযয এরযকয বত গবড় ১৬৭ জন প্রনক্ষণ গ্রণ কবযবছন। সুতযযাং
নমুনযনত ৯টি খযভযয এরযকয মভযট সুপরববযগীয াংখ্যয ১৬৭×৯ = ১৫০৩ জন, ধযয মযক ১৫০০ জন।
াংখ্যযগত নমুনয ননধ যযযবণয জন্য ৫% ভুর (error) ও ৯৫% আস্থযয ম যযবয (confidence lavel)
উয নবনি কবয ননম্নফনণ যত নযাংখ্যযন পমু যরয ব্ফহৃত ববছ:
n=

(

)

Where,
N= Size of population
n= size of sample to be determined
p= proportion of the target population estimated to have a particular
characteristic;
q= 1-p
e= acceptable error (precision)
z= standardized normal variate which is 1.96 at 5% level of significanes
with 95% confidence interval.

প্রযক্কনরত নমুনযয আকযয জনাংখ্যযয ৫% এয মফন বর, প্রযক্কনরত নমুনযবক ননম্নফনণ যত পমু যরয ভন্ব কযয
মমবত যবয;

Number=

⁄

সুতযযাং কযাংনখত নমুনযয আকযযোঃ
n=
=

(

(
(

)

)
)

(

(

)(
) (

)
)

(

)(

)

=
=
=
= ৩০৫.৯৯৬৩০ জন
ধযয মযক ৩০৫ জন (মূর সুপরববযগীয ২০.৩৩%)
প্রযক্কনরত নমুনযয আকযয জনাংখ্যযয ৫% মফন ওয
Number =

=
=

⁄

৩০৫
১ ০ ২০৩৩৩
৩০৫
১ ২০৩৩৩

= ২৫৩.৪৬৩৩ জন
ধযয মযক ২৫৩ জন
যযনণ ৩: খযভযয নবনিক সুপরববযগী তথ্যদযতযয াংখ্যয
খযভযয / প্রনক্ষণ মকবন্দ্রয নযভ
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয / ভৎস্য
প্রজনন ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র / ভৎস্য
প্রনক্ষণ ও ম্প্রযযণ মকন্দ্র

াংখ্যয

৯টি

সুপরববযগীয মশ্রণী ও াংখ্যয
যযচযনয ভযনরক

৭ জন

নয যযনয ভযনরক

৭ জন

ভৎস্য চযনল

৭ জন

এননজও কভী

৭ জন

মভযট াংখ্যয

২৮×৯=২৫২+১*=২৫৩
*১ জন অনতনযি

মভযট ২৮ জন

উবেখ্য মম, াংনেষ্ট খযভযয এরযকয মকযন মশ্রণীয সুপরববযগী নননদ যষ্ট াংখ্যক যওয নয মগবর যর্শ্যফতী
নমুনযনত খযভযয এরযকযয সুপরববযগী িযযয তয পূযণ কযয ববছ। ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয বত একজন

অনতনযি সুপরববযগীয তথ্য মনয ববছ। এবযবফ মভযট ২৫৩ জন সুপরববযগীয ননকট বত প্রশ্নভযরযয
(Questionnaire Survey) ভযেবভ তথ্য াংগ্র কযয ববছ।
২.২.১০ ননআয-২০০৮ অনুমযী ণ্য ও কযম য ক্র ম্পনকযত তথ্যযনদ
নডনন’মত উবেনখত Total procurement plan এয ফযস্তফযন অগ্রগনত ম্পনকযত তথ্যযফরী প্রকল্প
দপ্তয বত াংগ্র এফাং তয ম যবফক্ষণ পূফ যক প্রনতবফদবন উস্থযন কযয বরয।
প্রকবল্পয অধীবন ণ্য এফাং কযম য ক্র ননআয ২০০৮ মভযতযবফক ম্পযনদত ববছ নকনয তয নচনিত কযযয
রবক্ষয ২টি ণ্য াংগ্র ও ২টি কযম য ক্র কযম যক্রবভয ম্পন্ন মটন্ডযয প্রনক্রয ম যযবরযচনয কবয প্রনতবফদবন
এতদাংক্রযন্ত তথ্য উস্থযন কযয ববছ।
২.২.১১ প্রকল্প াংনেষ্ট কভযকতযয ও সুপরববযগীগবণয জনয
নননফড় নযফীক্ষবণয রবক্ষয তথ্য াংগ্রবয জন্য ননবম্ন ফনণ যত ৬ (ছ) ধযবনয প্রশ্নভযরয ব্ফহৃত ববছোঃ
যযনণ ৪: তথ্য প্রদযনকযযীবদয াংখ্যয
প্রকল্প নযচযরক

১ জন

(প্রশ্নভযরয-১, নযনষ্ট-২)

কযযী প্রবকৌরী

১ জন

(প্রশ্নভযরয-২, নযনষ্ট-৩)

মজরয ভৎস্য কভযকতযয

৯ জন

(প্রশ্নভযরয-৩, নযনষ্ট-৪)

খযভযয ব্ফস্থযক

৯ জন

(প্রশ্নভযরয-৪, নযনষ্ট-৫)

উবজরয ভৎস্য কভযকতযয

৯ জন

(প্রশ্নভযরয-৫, নযনষ্ট-৬)

যযচযনয ভযনরক

৬৩ জন

(প্রশ্নভযরয-৬, নযনষ্ট-৭)

নয যযনয ভযনরক

৬৩ জন

(প্রশ্নভযরয-৬, নযনষ্ট-৭)

ভৎস্য চযনল

৬৪ জন

(প্রশ্নভযরয-৬, নযনষ্ট-৭)

এননজও কভী

৬৩ জন

(প্রশ্নভযরয-৬, নযনষ্ট-৭)

মভযট ২৮২ জন

তথ্য প্রদযনকযযীবক পূবফ যই যক্ষযৎ ও জযীবয তযনযখ ও ভ ম্পবকয অফনত কযয ববছ। যক্ষযৎকযয
গ্রবণয পূবফ য যক্ষযৎকযবযয উবেশ্য এফাং গুরুত্ব ম্পবকয তথ্য প্রদযনকযযীবক জযনযবনয ববছ। মযবত তথ্য প্রফয
জতয ।
২.২.১২ প্রনক্ষণ
ক) প্রকবল্প ভৎস্য অনধদপ্তবযয আওতযধীন (উবজরয ভৎস্য কভযকতযয, খযভযয ব্ফস্থযক, কযনয ভৎস্য
কভযকতযয) মভযট ৫০০ জন কভযকতযযয প্রনক্ষবণয াংস্থযন যববছ। ইবতযভবে প্রকল্প বত ৩০০ জন
কভযকতযযয প্রনক্ষণ ম্পন্ন ববছ। প্রনক্ষবণয অগ্রগনত ও উবমযনগতয নফলব তথ্য াংগ্র কবয চূড়যন্ত
প্রনতবফদবন উস্থযন কযয ববছ।

খ) উন্নত মকৌনরতযনত্বক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ, মযণুবযনয ও মযনয ভযছ উৎযদন নফলক করযবকৌর ভযঠ
ম যযব ম্প্রযযবণয রবক্ষয ৫,৫০০ জন সুপরববযগী (যযচযনয ভযনরক / নয যযনয ভযনরক / ভৎস্যচযনল / এননজও
কভী) মক প্রনক্ষণ প্রদযবনয রক্ষযভযত্রয প্রকবল্প অন্তভুযি যববছ। প্রনক্ষবণয ভনডউর ও প্রনক্ষণ মবল
প্রনক্ষণযথীবদয রি জ্ঞযন ও গ্রণবমযগ্যতয নফলক তথ্যযফরী াংগ্র এফাং নফবেলণ ও ম যযবরযচনয কযয ববছ।
২.২.১৩ নফবদ নক্ষয পয
প্রকবল্প ৩০ জন কভযকতযযয নফবদ নক্ষয পবযয াংস্থযন যববছ। তফবদনক নক্ষয পয ম্পনকযত তথ্য
উযি াংগ্র কবয ম যযবরযচনয পূফ যক নননফড় নযফীক্ষণ প্রনতবফদবন উস্থযন কযয ববছ।
২.২.১৪ ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ প্রবযগ
ব্নি ভযনরকযনযধীন যযচযনয মূব গুণগত ভযনম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনযভযছ উৎযদবনয জন্য ভৎস্য যযচযনয
আইন ২০১০ মভযতযবফক ননফন্ধন এফাং আইবনয ধযযয মভযতযবফক নযচযরনযয নফধযন যববছ। ভৎস্য যযচযনয
আইন ২০১০ প্রবযবগয জন্য প্রকবল্পয নডননবত অবথ যয াংস্থযন যববছ। এ ফযফদ প্রনত ফছয মজরয ভৎস্য
কভযকতযয ফযযফয প্রকল্প বত অথ য ফযযে মদওয ববছ। এ আইন ফযস্তফযবনয অগ্রগনত, উদ্ভূত ভস্যয ও
আনুলনগা ক নফলযনদ ম্পবকয াংনেষ্ট কভযকতযয ও সুপরববযগীগবণয ননকট বত তথ্য/উযি (নযনষ্ট-৭) এয
ভযেবভ াংগ্র ও ম যযবরযচনয কবয প্রনতবফদবন উবেখ কযয বরয।
২.২.১৫ মপযকযড গ্রু নডকযন (FGD)
“ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয)” ীল যক প্রকবল্পয আওতয উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ, মযণু মযনয
ও মযনয ভযছ উৎযদন এফাং নফতযণ নফলব আবরযচনযমূরক প্রশ্নভযরযয ১টি মচকনরস্ট (নযনষ্ট-৮) অনুযণ
কবয ৩টি খযভযবয ৩টি এপনজনড অনুনষ্ঠত ববছ। অাংগ্রণকযযীগবণয ভতযভত মথযমথবযবফ মযকড য ও
াংযক্ষণ কবয চূড়যন্ত প্রনতবফদবন উবেখ কযয ববছ।
এপনজনডবত অাংগ্রণকযযীবদয স্বযক্ষয তযনরকয প্রস্তুত কযয ববছ। প্রবতযকটি এপনজনড অনুষ্ঠযবনয
নস্থযনচত্র ধযযণ কবয প্রনতবফদবন উস্থযন কযয বরয।
যযনণ ৫: FGD অনুষ্ঠযবনয মকন্দ্র/ খযভযবযয নযভ
ক্র: নাং

খযভযয / মকবন্দ্রয নযভ

এপনজনড’য াংখ্যয

অাংগ্রণকযযী

১

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয ,দয, নযনাংদী

১টি

মযনয ব্ফযী, যযচযনয / নয যযনয
ভযনরক, ভযছ চযনল ও গণ্যভযন্য ব্নি।

২

ভৎস্য প্রনক্ষণ ও ম্প্রযযণ মকন্দ্র, দয, পনযদপুয

১টি

মযনয ব্ফযী, যযচযনয / নয যযনয
ভযনরক, ভযছ চযনল ও গণ্যভযন্য ব্নি।

৩

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, যফ যতীপুয, নদনযজপুয

১টি

মযনয ব্ফযী, যযচযনয / নয যযনয
ভযনরক, ভযছ চযনল ও গণ্যভযন্য ব্নি।

মভযট

৩টি

এপনজনড অনুষ্ঠযবন যযভযক ঞ্চযরবকয দযনত্ব যরন কবযন। এ ধযবণয এপনজনড অনুষ্ঠযন আবযজবনয জন্য
স্থযনী মজরয ভৎস্য কভযকতযয, খযভযয ব্ফস্থযক ও উবজরয ভৎস্য কভযকতযযয বমযনগতয এপনজনড অনুষ্ঠযন
সুষ্ঠুবযবফ ম্পন্ন ববছ।
২.২.১৬ স্থযনী ম যযবয কভযযরয
স্থযনী কভযযরয ভৎস্য প্রজনন ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র , যযপুয, রক্ষ্মীপুবয অনুষ্ঠযবনয আবযজন কযয ববছ।
কভযযরয প্রকল্প নযচযরক, কযযী প্রকল্প নযচযরক, ভৎস্য নফবযগী উনযচযরক ও প্রযিন প্রকল্প
নযচযরক, ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প, স্থযনী ভৎস্য অনধদপ্তবযয মজরয ও উবজরয ম যযবয
কভযকতযয, খযভযয ব্ফস্থযক, মযনয ব্ফযী, যযচযনয ও নয যযনয ভযনরক এফাং স্থযনী ভৎস্য চযনল মভযট ৪৭
জন উনস্থত নছবরন। উি কভযযরয উন্নত মকৌনরতযনিক গুণ ম্পন্ন ব্রুড ভযছ, মযণু ও মযনয ভযছ উৎযদন ও
নফতযণ এফাং াংকযযন ও অন্তোঃপ্রজনন ভস্যয ম্পবকয কভযযরযয সূনচত্র অনুমযী আবরযচনয কযয ববছ।
এতদাংক্রযন্ত একটি প্রনতবফদন নননফড় নযফীক্ষবণয প্রতবফদবন উস্থযন কযয বরয।
২.২.১৭ জযতী কভযযরয
ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকবল্পয নননফড় নযফীক্ষণ কযম যক্রবভয উয ১টি জযতী কভযযরয অনুনষ্ঠত
বফ। জযতী কভযযরযয অনুষ্ঠযন ও ব্ফস্থযনয নফলব কৃনল, েী উন্নন ও গবফলণয মক্টবযয ভযনযচযরক
ভবযদবয যবথ আবরযচনয ক্রবভ নচফ ভবযদবয প্রদি তযনযখ ও ভ অনুমযী কযম যক্রভ চূড়যন্ত ও অনুষ্ঠযন
আবযজবনয ব্ফস্থয কযয বফ।
২.২.১৮ Exit plan উস্থযন
প্রকল্প মবল প্রযনতষ্ঠযননক বযবফ যকযনয খযভযয মূব উন্নত ব্রুড ভযছ উৎযদন ও নফতযণ ম্পনকযত একটি
ফযস্তফম্মত ব্ফস্থয গবড় উঠবফ ফবর আয কযয ময। তযছযড়য যকযনয খযভযয মূব ব্রুড প্রনতযরবনয
সুনফধযনদ বৃনি যওয মকৌনরতযনিক ব্রুড ভযছ প্রনতযরন ও মযণু উৎযদন আযনুরূ বফ। যকযনয খযভযয
বত মফযকযনয যযচযনয ভযনরকগণ ননবজযযও ব্ফযনক স্বযবথ য উন্নত ব্রুড ও মযণু াংগ্র ও প্রনতযরবন আগ্রী
বফন। এ ব্যযবয ভৎস্য অনধদপ্তবযয ভযঠ ম যযবয কভযকতযযগণ মফযকযনয যযচযনয ভযনরকগণবক প্রবযজনী
কযনযগনয যতয ও যযভয প্রদযন কযবফন ময যভনগ্রক বযবফ কযম যক্রভটিবক মটকই কযবত যতয কযবফ।
তযছযড়য ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন ননম্ন ভযবনয ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদন এফাং নফণবন
মফযকযনয যযচযনয ভযনরকগণবক আইনগত বযবফ ননরুৎযনত কযবফ।

মযবযক প্রকল্প নযচযরক, নমুনযনত খযভযয াংনেষ্ট মজরয ও উবজরয ভৎস্য কভযকতযয এফাং খযভযয
ব্ফস্থযকগবণয নত ভতনফননভ ও প্রবশ্নযিবযয ভযেবভ প্রকবল্পয exit plan ম্পবকয প্রযপ্ত ভতযভত
প্রনতবফদবন উস্থযন কযয ববছ।
২.২.১৯ নননফড় নযফীক্ষবণয াংখ্যযগত ও গুণগত তথ্য াংগ্র
প্রকল্পটি মমবতু ২৭টি খযভযয আদৄননকযন ও উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ উৎযদন এফাং
এতাংক্রযন্ত করযবকৌর চযনল ম যযব ম্প্রযযবণয উয কযজ কবয, তযই শুদৄ াংখ্যযগত তথ্য িযযয প্রকবল্পয
নননফড় নযফীক্ষণ ম্পূণ য বফ নয। অতএফ প্রকল্পটিয নননফড় নযফীক্ষণ কযম যক্রবভয উবেশ্য অজযবনয জন্য
গুণগত তথ্য াংগ্র কযয জরুযী। তযই এ নননফড় নযফীক্ষণ কযম যক্রবভ নফনবন্ন িনতবত াংখ্যযগত এফাং গুণগত
তথ্য াংগ্র, মযচযই-ফযছযই ও নফবেলণ কযয ববছ।
যযনণ ৬: াংখ্যযগত ও গুণগত তথ্য াংগ্র

াংখ্যযগত তথ্য াংগ্র
 নডনন ম যযবরযচনয
 প্রকবল্পয ক্র নযকল্পনয
 প্রকবল্পয আনথ যক ও ফযস্তফ অগ্রগনত
প্রনতবফদন
 প্রকল্প নযচযরক, মজরয ভৎস্য কভযকতযয,
খযভযয ব্ফস্থযক, উবজরয ভৎস্য
কভযকতযযয যক্ষযৎকযয (নমুনযনত) মভযট ২৯
জন

গুণগত তথ্য াংগ্র
 প্রকল্প সুপরববযগীবদয যক্ষযৎকযয (যযচযনয
ভযনরক / নয যযনয ভযনরক / ভৎস্যচযনল /
এননজও কভী)-মভযট ২৫৩ জন ।
 FGD- ৩টি
 স্থযনী কভযযরয- ১টি (অাংগ্রণকযযী-৪৭
জন)
 জযতী কভযযরয - ১টি (অাংগ্রণকযযী-৫০
জন)

২.২.২০ তথ্য াংগ্রকযযীয প্রনক্ষণ
চযয জন তথ্য াংগ্রকযযীবক তথ্য াংগ্র মকৌর এফাং ভযঠ ম যয কযবজয ধযণ ম্পবকয প্রনক্ষবণয ব্ফস্থয
কযয ববছ। উি প্রনক্ষবণ যযভযক প্রনক্ষক নববফ দযনত্ব যরন কবযবছন।
প্রনক্ষবণ উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ, মযণুবযণয ও মযনয ভযছ উৎযদন নফলক তযনিক
ব্ফযনযক ও ভযঠ ম যযব প্রশ্নভযরয-উিয মটনস্টাং অন্তভুযি কযয ববছ। নননফড় নযফীক্ষবণয নননভবি প্রণীত ৬
ধযবণয প্রশ্নভযরযয প্রনতটি প্রশ্ন ম্পবকয নফদ বযবফ ব্যখ্যয প্রদযন কযতোঃ যক্ষযৎকযয এয উবেশ্য তথয নননফড়
নযফীক্ষবণয গুরুত্ব ম্পবকয তথ্য াংগ্রকযযীগণবক অফনত কযয ববছ। মযবত তযযয যফরীর বযবফ ভযঠ
ম যযব কযজ ম্পযদন কযবত যবয।

২.২.২১ ম্পযদনয ও তথ্য প্রনক্রযকযণ
প্রশ্নভযরযয ভযেবভ প্রযপ্ত তথ্য-উযি মূবক প্রযথনভক তবথ্যয উৎ নববফ অন্তভূযি কয ববছ। ননবম্নযি
কযম যক্রবভয ভযেবভ াংগৃীত তথ্য উযি ম যযবরযচনয কযয ববছোঃ
ক) প্রশ্নযফরী ম্পযদনয ও মকযনডাং: কনম্পউটযবয অন্তভুযনিয পূবফ য প্রনতটি প্রশ্নত্রবক ম্পযদনয ও
মকযনডাং কযয ববছ।
খ) তথ্য প্রনক্রযকযণ ও নফবেলণ: াংগৃীত তথ্যমূ নফবেলবণয জন্য কনম্পউটযবয ডযটযবফইজ
ততনয কযয ববছ।
ননবম্ন ফনণ যত Flow chart মভযতযবফক তথ্য নফবেলণ কযম যক্রভ ম্পযদনয কযয ববছোঃ

উযি াংগ্র

উযি
াংযক্ষণ

উযি মযচযই

উযি
প্রনক্রযকযণ

আউটপুট ততনয

তৃতী অেয
প্রকল্প ফযস্তফযন অগ্রগনত ম যযবরযচনয
৩.১ নডনন াংস্থযন অনুমযী ফছয নবনিক ফযযে, অফমুনি ও ব্
অথ য ফছয
নডনন’য াংস্থযন এনডন / আযএনডন অফমুি
ফছয ১ (২০১৪-১৫)
২৫০.০০
২৫০.০০
২৫০.০০
ফছয ২ (২০১৫-১৬)
২৩৩৬.৮৭
২১৫৫.০০
২১৫৫.০০

প্রকৃত ব্
২৪৯.৮১
২১৫৪.৯৪
৭৪৮.৬৭
(ভযচ য ২০১৭ ম যন্ত)

ফছয ৩ (২০১৬-১৭)

১৪৫২.৫৮

১০০০.০০

৭৫০.০০

ফছয ৪ (২০১৭-১৮)
ফছয ৫ (২০১৮-১৯)
ফছয ৬ (২০১৯-২০)
মভযট

৮২২.১৮
৬০৬.৫২
৭৪.২৩
৫৫৪২.৩৮

৩৪০৫.০০

৩১৫৫.০০ ৩১৫৩.৪২
উৎ: নডনন / ননড অনপ

চরনত ২০১৬-১৭ অথ য ফছবয ভযচ য ২০১৭ ম যন্ত অফমুিকৃত অবথ যয নযভযণ ৭৫০.০০ রক্ষ টযকয এফাং ব্
ববছ ৭৪৮.৬৭ রক্ষ টযকয। প্রকবল্পয ক্রভপুনিত আনথ যক অগ্রগনত ৫৬.৮৯%।
৩.২ প্রকবল্পয অাংগনবনিক অগ্রগনত
এ প্রকবল্পয অনুকূবর ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছবয ফযনল যক উন্নন কভযসূনচবত মভযট ১০০০ রক্ষ টযকয ফযযে মদওয
ববছ। প্রকবল্পয শুরু বত ভযচ য ২০১৭ ম যন্ত অগ্রগনত ননবম্ন প্রদযন কযয বরযোঃ
(অাংক মূ রক্ষ টযকয)

ক্রনভক
নাং

অাংবগয নযভ

(ক) যযজস্ব ব্
অনপযযবদয মফতন
১
প্রনতষ্ঠযন কভযচযনযবদয মফতন
২
বযতযনদ
৩
টিএ/ নডএ
৪
আকয, ডযক,
মটনরবপযন/মটনরগ্রযপ/মটনরনপ্রিযয,
৫
মটবরি/ইিযযবনট/পযযি
মযনজবেন নপ
৬
মযনফযন জ্বযরযনী ও লুনেবকি
৭
মষ্টনযযী, নর ও ষ্টযম্প
৮
মুদ্রণ যভগ্রী ও নরপ-মরট ,
৯
ডযটযবফইজ
প্রচযয ও নফজ্ঞযন (দযত্র ও
১০ ননবযগ)
নডওএপ কযনযগনয কভযকতযয ও নীনত
১১
ননধ যযযক ও সুপরববযগীবদয প্রনক্ষণ
১২ নফবদ নক্ষয পয

নযভযন / াংখ্যয

প্রযক্কনরত ব্

ভযচ য-২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুনিত অগ্রগনত
আনথ যক
ফযস্তফ (অাংবগয %)

৭ জন
৩০ জন
৩৭ জন
মথযক

৯৪.১
১৭২.৭৭
২২৭.৩১
১৫০.০০

৪৭.৩০১
৪৬.২৩
৬৫.৬৮১
৬৯.৬০৪

৫০.২৭
২৬.৭৬
২৮.৯০
৪৬.৪০

মথযক

৫.০০

০.৫

১০.০০

মথযক
মথযক
মথযক

৫.০০
১২০.০০
২০.০০

৪.১৬৬
২৬.৮৭৫
১০.৮৮

৮৩.৩২

২২.৪০
৫৪.৪০

মথযক

৭৫.০০

১৯

২৫.৩৩

মথযক

৩৫.০০

৯.৯৩

২৮.৩৭

৬০০ জন

২০০.০০

১৮৯.১০৫

৯৪.৫৫

৩০ জন

১২০.০০

৪৭.৯৬

৩৯.৪০

ক্রনভক
নাং

অাংবগয নযভ

১৩

কভযযরয / নভটিাং / মনভনযয /
নটিাং বযতয ইতযযনদ

১৪

এিবচি নবনজট

১৫
১৬
১৭

ওবযয টযইভ
শ্রনভক ভজুযী
যযযননক দ্রব্যনদ
প্রকল্প মূল্যযন, দযত্র/প্রস্তযফ
মূল্যযন ও অন্যযন্য নভটিাং বযতয
ভৎস্য ও ভৎস্যজযত দ্রব্, ভৎস্য
খযদ্য
মকৌনরতযনিক ভযনম্পন্ন ব্রুড ভযছ
নফবদ বত আভদযননকযণ
যযচযনয আইন ফযস্তফযন
অনপ আনুলনগা ক
মভযটয মযনফযন মভযযভত, াংযক্ষণ
ও পুনফ যযন, অন্যযন্য মভযযভত ও
াংযক্ষণ
কনম্পউটযয, পবটযকন মভনন ও
অনপ যিযভ, মন্ত্রযনত ও যিযভ
(মভযযভত ও যক্ষণযবফক্ষণ খযচ)
ীভযনয প্রযচীয মভযযভত

১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫

(খ) মুরধন ব্
১ নক-আ (ডযফর মকনফন)
২ মভযটয যইবকর
৩ নবনডও কযযবভযয
৪ ভযছ ধযযয জযর (৩ প্রকযয)
৫ এযযবযটয
৬ আনুলনগা ক মন্ত্রযাং যম্প মভনন
৭ নবরট মভনন
৮ মযনরজযবযটয (১০ নএপটি)
৯ গবফলণযগযবযয মন্ত্রযনত
নপ্রিযয কনম্পউটযয এফাং
১০ নএভইউ এয জন্য কনম্পউটযয
যভগ্রী
পবটযকনযয এফাং ভযনিনভনডয
১১ প্রবজক্টয
১২ মজনযবযটয (১০ মকনবএ)
১৩ স্ক্যযনযয
১৪ আফযফত্র
১৫ মটনরবপযন (াংবমযগ), GPRS

নযভযন / াংখ্যয

৮ টি (১ভ টি জযতী
ম যযব এফাং ৭টি
নফবযগী ম যযব)
২০ ব্যচ (প্রনত ব্যবচ
২৫ জন)
মথযক (ওবযয টযইভ)
অনননভত শ্রনভক
মথযক

প্রযক্কনরত ব্

ভযচ য-২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুনিত অগ্রগনত
আনথ যক
ফযস্তফ (অাংবগয %)

১৬.৮

১৪.৬৮

৮৭.৩৮

২৭.০০

৫.৪

২০.০০

৪.০০
৬.০০
৫০.০০

১.৪৯
৩.৮৪৫
২৯.৯৯

৩৭.২৫
৬৪.০৮
৫৯.৯৮

২টি

১০.০০

৩.১৮

৩১.৮০

মথযক

১০০০.০০

১৯২.৯৭৯

১৯.৩০

মথযক

৭৫.০০

০.০০

০.০০

১২০০টি
-

৩৯.০০
৫০.০০

৩১.২৯
৪৫.৭৭

৮০.২৩
৯১.৫৪

মথযক

৫০.০০

১২.৪৪৩

২৪.৮৯

মথযক

৫.০০

২.২৪৫

৪৪.৯০

মথযক
১৯৭.০০
উবভযট যযজস্ব ব্ ২৭৫৩.৯৮

১৪২.৬২
১০২৩.১৬৪

৭২.৪০
৩৭.১৫

৩টি
২৭টি
১টি
৮১টি
৫৪টি
২৭টি
২৭টি
২৭টি
২৭টি

১৪০.০০
৪০.৫
০.৩
৬৪.৮
৮১.০০
১৬.২
৪০.৫
১৩.৫
১৮৯.০০

১৩৯.২০৫
৩৫.৫১০
০.৩০০
৬৪.৮০০
৮০.৯৫
১৬.১২০
৪০.৪৭০
১৩.৫০০
১৮১.৯৮

৯৯.৪৩
৮৭.৬৮
১০০
১০০
৯৯.৯৪
৯৯.৫১
৯৯.৯৩
১০০
৯৬.২৯

৪টি

৩.৬

৩.৫৮০

৯৯.৪৪

২টি (১টি কবয)

৩.০০

৩.০০০

১০০

২৭টি
২টি
মথযক
মথযক

৩২৪.০০
১.০০
৮৫.০০
২.০০

৩২৩.৮৭
১.০০০
৫৩.৪৮৫
০.০০০

৯৯.৯৬
১০০
৬২.৯২
০.০০

ক্রনভক
নাং

অাংবগয নযভ

১৬

ভবডভ, ননড/নডনবনড, ইতযযনদ
এযয কনন্ডনযয

১৭

ীভযনয প্রযচীয ননভযযণ, এবপ্রযচ মযযড

১৮
১৯
২০
২১

পুকুয যড় াংযক্ষণ, যযচযনয ননভযযণ,
ওবযযবড ট্যযাংক (অনিবজন নভশ্রণ
সুনফধয) অন্যযন্য ননভযযণ (গ্যযবযজ,
গযড য মড, মষ্টযয ইতযযনদ)
যনন যফযয অফকযঠযবভয
গবীয নরকূ স্থযন (ধযযণ ক্ষভতয২ নকউবক; ভটয-২০ hp)
তফদুযনতক যিযভ, পুকুয খনন/
পুন:খনন, প্রনক্ষণ মকন্দ্র
ননভযযণ/বভযযভত

নযভযন / াংখ্যয

প্রযক্কনরত ব্

ভযচ য-২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুনিত অগ্রগনত
আনথ যক
ফযস্তফ (অাংবগয %)

৩.০০

৩.০০০

১০০

১২৯.০০

১৩০.৬৪

১০১.২৭

৬০০.০০

৫৯২.৭০

৯৮.৭৯

৭৫.০০

২২.২৫

২৯.৬৭

২৭টি

৪০৫.০০

২১০.৮৭

৫২.০৭

মথযক

৫৭২.০০

২১৩.০৭

৩৭.২৫

উবভযট মুরধন ব্
ফ যবভযট (ক+খ)

২৭৮৮.৪০
৫৫৪২.৩৮

২১৩০.৩০০
৩১৫৩.৪৬৪

৭৬.৪০
৫৬.৯০

৩টি
য
১৫০৯ ফগনপট,
য
১৪৮৭৪ ফগনপট
৬৯৫৬ নপট, ৪২৬৬
য
ফগনপট,
৯৫০
য
ফগনপট,
৩৮০০
য
ফগনপট
মথযক

উৎোঃ প্রকল্প অনপ

প্রকবল্পয অগা  নবনিক আনথ যক ও মবৌত অগ্রগনত ম্পনকযত নফনবন্ন প্রনতবফদন প্রকল্প নযচযরবকয দপ্তয বত
াংগ্র পূফ যক নযফীক্ষণ ও ম যযবরযচনয কবয উস্থযন কযয বরয।
৩.৩ কযম যকযনযতয ও উবমযনগতয প্রকবল্পয প্রধযন প্রধযন অাংবগয অগ্রগনত
৩.৩.১ ব্রুড উন্নন করযবকৌর যীক্ষয, প্রদযন এফাং প্রনক্ষণ
ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এয কযবযয ব্রুড উন্নন করযবকৌর যীক্ষয, প্রদযন এফাং কভযকতযয ও
সুপরববযগীবদয প্রনক্ষণ একটি অন্যতভ গুরুত্বপূণ য কযম যক্রভ। এ কযম যক্রবভ ২০০ রক্ষ টযকয (৩.৬০%) ফযযে
যববছ। প্রকল্প আযবম্ভয যয মমুনয, দ্ময ও যরদয নদী বত কযবযয মযণু াংগ্র কযয ববছ এফাং
প্রকল্পভূি যকযনয খযভযয মূব প্রনতযরন কযয বে। ব্রুড প্রনতযরবনয জন্য ম যযপ্ত অথ য ফযযে প্রদযন কযয
ববছ। রুই-মৃবগর ২+ ফছবয এফাং কযতরয ৩+ ফছবয প্রজনবনয জন্য নযক্বতয অজযন কবয। পবর উি ব্রুড
ভযছ বত আগযভী ২০১৮ যবর মযণু উৎযদন শুরু বফ। ব্রুবডয মকৌনরতযনিক গুনযগুণ আযও উন্নত কযবনয
জন্য মমুনয,দ্ময ও যরদয নদীয পুরুল ও স্ত্রী ভযছ খযভযয মথবক খযভযবয নফননভ কযয বফ। এ াংক্রযন্ত একটি
ত্র ইবতযভবে প্রকল্প দপ্তয বত জযযী কযয ববছ। উন্নত ব্রুড ভযছ উৎযদবনয ৪টি প্রমৄনি প্রকবল্পয নডননবত
(পৃোঃ ৪২-৪৫) উবেখ কযয ববছ। ইযয মম মকযন একটি অনুযণ কবয ব্রুড উন্নন নননিত কযয বফ। এবযবফ
প্রনতযনরত ব্রুড বত মম মযণু / মযনয উৎযনদত বফ তয উন্নত ও অন্তোঃপ্রজনন মুি বফ। প্রকবল্পয আওতয
উন্নত ব্রুড উৎযদবনয জন্য মম কযম যক্রভ চরভযন যববছ তয খযভযবয প্রদনযত বে। এবযবফ উন্নত ব্রুড
উৎযদবনয মকৌর চযনল ম যযব বজ মৌৌঁবছ মযবফ এফাং চযনলযয অনযযব তয গ্রণ কবয উন্নত ব্রুড উৎযদন
কযবত যযবফন ফবর আয কযয ময।

উন্নত ব্রুড ও মযনয উৎযদন করযবকৌর চযনল ম যযব স্তযন্তয এফাং বচতনতয বৃনিয জন্য প্রনক্ষণ অনুষ্ঠযন
চরভযন যববছ। প্রকবল্পয সুপরববযগীগণ প্রনক্ষণ গ্রবণ আগ্রী নছবরন। প্রনক্ষণ যফতী মূল্যযবন চযনলগণ
তযবদয খযভযবযয উৎযদন ও আ বৃনিয কথয জযননববছন।
সুপরববযগীবদয প্রনক্ষণোঃ
(ক) প্রনক্ষণোঃ প্রকল্প আযম্ভ ওযয য মথবক সুপরববযগীগবণয প্রনক্ষণ অব্যত যববছ।
ইবতযভবে ভযচ য ২০১৭ ম যন্ত সুপরববযগীবদয প্রনক্ষণ ৫,৫০০ জবনয ভবে ৪,৬৭৫ জবনয (৮৫%)
প্রনক্ষণ ম্পন্ন ববছ।
(খ) অনবজ্ঞতয নফননভ পযোঃ প্রকবল্পয অধীবন প্রনক্ষণ প্রযপ্ত ১০০ জন ফযছযইকৃত চযনলবক ভবনযনীত
কবয মবযয, নযবটযয, ভভননাং ও কুনভেয যকযনয ও মফযকযনয যযচযনযবত অনবজ্ঞতয নফননভ
পবযয ব্ফস্থয কযয ববছ। তযযয নতুন অনবজ্ঞতয নববফ উন্নত ব্রুড প্রনতযরন, খযদ্য প্রস্তুত ও
প্রবযগ, যয প্রবযগ, ব্রুড ভযছ ননফ যযচন, যনন নযফতযন এফাং প্রজনন ম্পনকযত নফলব জযনবত
মবযবছন। অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযবনয ক্ষনতকযযক নদক ম্পবকযও তযযয অফনত ববছন। উন্নত
মযনযয জন্য ভয ভযবছয মত্ন শুরু মথবকই গ্রণ কযবত বফ ফবর তযযয জযননববছন। কযযন একজন
বযবরয ভয একজন বযবরয ন্তযবনয জন্ নদবত যবয ফবর তাঁবদয নফর্শ্য দৃঢ়মূর ববছ।
৩.৩.২ উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন নফবদী ভযছ আভদযননয ভযেবভ াংগ্র
নরবযয কযয, নফগবড ও গ্রয কযয চীন মদী ভযছ। আনয দবক ফ যপ্রথভ এ ভযছগুনর আভযবদয মদব
আভদযনন কযয । তযযয চযনলযয কৃনত্রভ প্রজনবনয ভযেবভ মযনয উৎযদন কবয আবছন। পবর প্রজন্
মথবক প্রজবন্ অন্তোঃপ্রজনন ভস্যয মদখয নদববছ এফাং ভযবছয ফযড়ন কবভ মযওয  নযনযনফধ ভস্যয মদখয
মযবে। তযছযড়য নরবযয কযয ও নফগবড এয াংকযযবনয পবর ফনণ যত ভযছ মূবয পরন অবনক কবভ
মগবছ। Fresh water Fisheries Research Centre, Wuxii, Jiangsu, China মথবক ফনণ যত
ভযবছয মকৌনরতযনিক ভযনম্পন্ন মযনয আভদযননয প্রনক্রয চূড়যন্ত কযয ববছ। উি ভযছ ফযাংরযবদবয
আফযওয প্রনতযরন কবয ব্রুড ভযছ উৎযদন কযয বফ। যফতীবত উি ভযছ বত মযনয উৎযদন কবয
যকযনয খযভযবয ও মফযকযনয যযচযনয মূব নফতযণ কযয বফ। এবযবফ উন্নত ভযবনয নরবযয কযয,
নফগবড ও গ্রয কযয ভগ্র ফযাংরযবদব চযনলবদয ভযবঝ ছনড়ব ড়বফ। পবর চযনলযয ভযছ উৎযদবন রযবফযন
বফন। এধযবনয কযম যক্রভ প্রকবল্প অন্তভুযি কযয অতযন্ত মৄবগযবমযগী ও কযম যকযী দবক্ষ। প্রকবল্পয নডননবত
এ খযবত ৭৫ রক্ষ টযকয (১.৩৫%) ফযযে যযখয ববছ।

৩.৩.৩ কযয ও মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয (SIS) মযণু, মযনয এফাং ব্রুড ভযছ উৎযদন খযচ
প্রকবল্পয নডননবত কযয ও মদী মছযট ভযবছয মযণু, মযনয এফাং ব্রুড ভযছ উৎযদন খযচ ফযফদ ১০০০ রক্ষ
(১৮.০৪%) টযকয ফযযে যযখয ববছ। প্রকল্পভূি প্রবতযকটি খযভযবয মমুনয, দ্ময ও যরদয নদী বত মযণু
াংগ্র কবয প্রনতযরন কযয বে। মযণু বত ব্রুড ম যন্ত ভযছবক প্রযকৃনতক খযবদ্যয যযযন উন্নত ভযবনয
ম্পূযক খযদ্য যফযয কযয বে। পবর ব্রুড ভযবছয ফযড়ন স্বযবযনফক যববছ। এবযবফ ম্পূযক খযদ্য যফযয
 অন্যযন্য ব্ফস্থযনয চযলু থযকবর ৩ ফছবয অথ যযৎ ২০১৮ যবর উন্নত ভযবনয ব্রুড প্রজনবনয জন্য উমৄি
বফ। এ ধযবণয ব্রুড বত উন্নত ভযবনয মযনয উৎযদন কবয চযনল ম যযব নফতযণ কযয বফ ময ভযছ চযল 
বনফষ্যৎ ব্রুড নববফ ব্ফহৃত বফ। ফতযভযবন ২৭টি খযভযবযয ভবে ১০টি খযভযবয মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয
ব্রুড প্রনতযরন কযয বে। অফনষ্ট খযভযবয আগযভীবত ব্রুড প্রনতযরন কযয বফ ভবভয জযনয মগর।
৩.৩.৪ ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন
প্রকবল্পয আওতয ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযবনয নননভবি ৩৯ রক্ষ টযকয (০.৭০%) ফযযে যযখয
ববছ। ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযবনয জন্য ভৎস্য অনধদপ্তবযয যযজস্ব ফযবজট বত ফযযেকৃত অথ য
প্রবযজবনয তুরনয অপ্রতুর। পবর ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন কযম যক্রভ ব্ত বে। ভৎস্য
যযচযনয আইবন গুণগত ভযনম্পন্ন মযণু, মযনয ও ব্রুড ভযছ উৎযদন ও ফযজযযজযতকযবণ ফযেফযধকতয যববছ
ময ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এয উবেবশ্যয যবথ গা নতপূণ য ও নযপূযক। উন্নত মকৌনরতযনিক
গুণম্পন্ন মযণু, মযনয ও ব্রুড ভযছ উৎযদন ও ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ প্রবযগ ধযযনযবক ননবম্নয নচবত্র
মদখযবনয বরয:
ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ প্রবযগ

উন্নত ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদন

কযনযগযী ও ফস্তুগত (প্রনক্ষণ, প্রদযন, উন্নত ব্রুড, মযণু ও মযনয) বমযনগতয
নচত্র ১: ভৎস্য উৎযদন ও ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ প্রবযগ ধযযণয

সুতযযাং প্রকল্প বত ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযবনয বমযনগতয উন্নত ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদবন
অতযন্ত কযম যকয ভূনভকয যযখবছ। এ ধযবণয কযম যক্রভ চযনল ম যযব উন্নত ব্রুড উৎযদন প্রনক্রযবক ত্বযযনন্বত
কযবফ।

৩.৩.৫ নফবদ নক্ষয পয
প্রকবল্প ভৎস্য ও প্রযনণম্পদ ভন্ত্রণযর, ভৎস্য অনধদপ্তয ও নীনতননধ যযযক াংস্থযয ৩০ জন কভযকতযযয নফবদ
নক্ষয পবযয াংস্থযন যববছ। এ ফযফদ ব্ ননফ যযবয জন্য টযকয ১২০ রক্ষ (২.১৬%) প্রকবল্প ফযযে যববছ।
ফতযভযন নফবর্শ্ ভৎস্য উৎযদবন চীবনয অফস্থযন প্রথভ। পবর চীবনয কযছ মথবক উন্নত ভৎস্য উৎযদন িনত
নফলব মখযয মবথষ্ট সুবমযগ যববছ। ২০১৬ যবর ২ ব্যবচ ১২ জন কভযকতযয ৬ নদবনয নক্ষয পবয চীবনয
Fresh water Fisheries Research Centre, Wuxii, Jiangsu China- মত নক্ষয পয

ম্পন্ন কবযবছন। ননবম্ন নক্ষয পবযয অন্তভূযি কভযকতযযগবণয একটি তযনরকয ননবম্নয যযনণবত প্রদযন কযয
বরযোঃ
যযনণ ৭: নফবদ নক্ষয পবযয জন্য কভযকতযযগবণয তযনরকয
ক্রনভক নাং

কভযকতযযয নযভ ও দফী

াংস্থয ও কভযস্থর
প্রনক্ষণ কযরীন

ফতযভযন

১

ড. যযজযযন আরী খেকযয,
মৄগ্ম প্রধযন

Agriculture, water resource & Rural
Institute Division. Planning
Commission, Sher-e-Bangla Nagar,
Dhaka.

Agriculture, water resource &
Rural Institute Division.
Planning Commission, Sher-eBangla Nagar, Dhaka.

২

ড. মখ যরুনুয যনদ,
উনচফ

Ministry of Fisheries and Livestock,
Dhaka.

Ministry of Fisheries and
Livestock, Dhaka.

৩

জনযফ নযভর চন্দ্র দয,
উ-নযচযরক (প্রযন)

Department of Fisheries, Dhaka.

Department of Fisheries,
Dhaka.

৪

জনযফ মভযযম্মদ নভজযনুয যভযন,
উপ্রধযন

Ministry of Fisheries and Livestock,
Dhaka.

IMED

৫

জনযফ কযজী ইকফযর আজভ,
প্রকল্প নযচযরক

Brood Bank Establishment Project,
Department of Fisheries, Dhaka.

Deputy Director of
FisheriesDhaka Division,
Dhaka.

৬

জনযফ মভয: মভযখবরছুয যভযন,
খযভযয ব্ফস্থযক

Fish Seed Multiplication Farm
Tangail Sadar, Tangail.

Fish Seed Multiplication Farm
Tangail Sadar, Tangail.

৭

জনযফ নফনচত্র কুভযয যকযয,
খযভযয ব্ফস্থযক

Fish Seed Multiplication Farm
Narsingdi Sadar, Narsingdi.

Fish Seed Multiplication Farm
Narsingdi Sadar, Narsingdi.

৮

জনযফ মভযছয: পনযদয মফগভ,
উ নযচযরক

Department of Fisheries, Dhaka
Division, Dhaka.

LPR

৯

জনযফ মভয: মতযপযজউনেন আবম্মদ,
মজরয ভৎস্য কভযকতযয

Department of Fisheries, Narsingdi.

Department of Fisheries,
Narsingdi.

১০

জনযফ মভয: আফদুেয আর যযন,
কযনয প্রকল্প নযচযরক

Brood Bank Establishment Project
(3rd Phase), Department of Fisheries,
Dhaka.

Brood Bank Establishment
Project (3rd Phase),
Department of Fisheries,
Dhaka.

১১

জনযফ মভয: আনরমুজ্জযভযন মচৌদৄযী,
ননফ যযী প্রবকৌরী

Department of Fisheries, Dhaka.

Department of Fisheries,
Dhaka.

১২

জনযফ মভযযম্মদ আর ভযরুপ,
কযনয প্রধযন

Ministry of Fisheries and Livestock,
Dhaka.

Ministry of Fisheries
Livestock, Dhaka.

and

নফবদ নক্ষয পয মবল মদব প্রতযযফতযবনয য াংনেষ্ট কভযকতযযগণ ননম্নফনণ যত প্রমৄনি মদব ভৎস্য উৎযদন
মক্ষবত্র প্রবযগ কযয মমবত যবয ভবভয সুযনয প্রদযন কবযবছন:
(১) Automatic Fish Feed Machine স্থযন কযযয ব্ফস্থয গ্রণ;
(২) চীবনয ভবতয পুকুয যড় যক্ষয ফাঁধ (Pond Retention Wall) ঢযলু কবয ননভযযণ;
(৩) Fresh water Fisheries Research Centre, Wuxii বত নরবযয কযয,
নফগবড ও গ্রযকযয ভযবছয মযনয আভদযননয ব্ফস্থয ময ইবতযভবে ম্পন্ন কযয ববছ;
(৪) ব্রুড ভযবছয নযক্বতযবক প্রবযনফত কযযয রবক্ষয ব্রুড ভযবছয পুকুবযয উবয ঘয ননভযযণ কবয
তযভযত্রয ননন্ত্রণ কযয; এফাং
(৫) প্রনতটি পুকুবয যননয গুনযগুণ গ্রণবমযগ্য ম যযব যযখযয জন্য এযযবযটয এয ব্ফস্থয যযখয।
ইবতযভবে প্রকল্পভূি খযভযযমূব ২টি কবয এযযবযটয প্রকল্প বত যফযয কযয ববছ।
সুতযযাং নফবদ নক্ষয পবযয ভযেবভ প্রযপ্ত নতুন প্রমৄনিমূ আভযবদয মদবয ভৎস্য চযবল সুদূয প্রযযী
প্রবযফ মপরবফ ফবর আয কযয ময।
৩.৩.৬ ম্পদ াংগ্র
প্রকবল্পয অধীবন ম্পদ াংগ্র কযম যক্রবভয আওতয ১৭টি ণ্য আইবটভ াংগ্রবয াংস্থযন যযখয ববছ। এ
ফযফদ প্রকবল্প ২১৩৮.১০ (৩৮.৫৭%) রক্ষ টযকয ফযযে যযখয ববছ। ইবতযভবে ণ্য মূবয অনধকযাং
ননআয-২০০৮ অনুযবণ াংগ্র কযয ববছ এফাং মথযযীনত প্রকল্প দয দপ্তবয এফাং প্রকল্পভূি ২৭টি
খযভযবয ব্ফহৃত বে। াংগৃীত ণ্য মূবয প্রবতযকটিই প্রকল্প ফযস্তফযন এফাং খযভযবয ভৎস্য উৎযদন
যক কযবজ ব্ফহৃত বে। প্রকবল্পয ফনণ যত ণ্যমূ াংগ্রবয পবর আদৄননক ভৎস্য চযবল আমুর নযফতযন
ফব ননব আবফ। উবেখ্য এযযবযটয ও নবরট মভনন প্রথভফযবযয ভত মকযন উন্নন প্রকবল্পয ভযেবভ
াংগৃীত ববছ ময ভৎস্য উৎযদন বৃনিবত গুরুত্বপূণ য ভুনভকয যযখবফ। উবেখ্য অনিবজন সুনফধয ব্রুড ও
মযনয নযফবণয জন্য কযবযড য বযযন াংগ্র কযয বর প্রকবল্প ব্রুড নযফবণ সুনফধয এফাং উন্নন তযযনন্বত
বতয।

৩.৩.৭ পূতয কযজ
প্রকবল্পয অধীবন ২৭টি যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয পূতয কযজ ম্পযদবনয াংস্থযন যববছ। এ ফযফদ
প্রকবল্প ১৯৭৮ রক্ষ টযকয (৩৫.৬৮%) ফযযে যযখয ববছ। ভৎস্য অনধদপ্তবযয আওতয প্রকল্পভূি খযভযয
মূ ১৯৬০ বত ১৯৭০ ম যন্ত ভকযবর নননভযত ববছ। তযযয নফনবন্ন উন্ননমূরক প্রকবল্পয আওতয
নফনবন্ন ভব খযভযবযয পুকুয, যযচযনয, অনপ নফনডাং, মনট ড্রযইাং মড, গবীয নরকূ  যম্প যউজ,
প্রনক্ষণ মকন্দ্র, যনন যফযয রযইন, ওবযযবড ট্যযঙ্ক, েীট ও খযভযয রযইটিাং, ফযউন্ডযনয ওযর, স্টযপ
মকযযট যযয ইতযযনদ নননভযত ববছ এফাং ব্ফহৃত ব আবছ। নফগত ৪০-৫০ ফছবয অবনক স্থযনয নফনবন্ন
আইবটভ মববগা /অবকবজয ব ব্ফযবযয অনুবমযগী ও দুফ যর ব বড়বছ। প্রকবল্পয আওতয অফকযঠযবভযগত
পূতয কযজ খযভযবয আদৄননক সুনফধয সৃনষ্ট কবযবছ। পবর উন্নত ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদবনয অনুকুর নযবফ
সৃনষ্ট ববছ এফাং খযভযবযয উৎযদন ও আবয ক্ষভতয ফহুরযাংব বৃনি মববছ।

চতুথ য অেয
বযজনভন নযদযন ও তথ্য াংগ্র
৪.১ বযজনভন নযদযন
৪.১.১ ভৎস্য অনধদপ্তবযয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এয নননফড় নযফীক্ষবণয রবক্ষয নফগত ১৫-২২০১৭ তযনযবখ ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয নদনযজপুয নযদযন কনয। নযদযনকযবর বযযপ্রযপ্ত
খযভযয ব্ফস্থযক ও কযযী প্রবকৌরী উনস্থত নছবরন। ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এয আওতয
খযভযবয (ক) ৩টি পুকুয যড় যক্ষয ফাঁধ ননভযযণ ও পুকুয পুনোঃখনন; (খ) গবীয নরকূ স্থযন; এফাং (গ) যম্প
যউজ ননভযযণ কযবজয াংস্থযন যববছ। পুকুয নাং ২১ এ ৬১৬ যযননাং পৄট, পুকুয নাং ২৩ এ ৬০৯ যযননাং পৄট
এফাং পুকুয নাং ২৪ এ ৫৪৭ যযননাং পৄট আযনন পুকুয যড় যক্ষয ফাঁধ াংনেষ্ট ঠিকযদযয কতৃক
য ননভযযণ কযয
ববছ। ফাঁধ ননভযযবণয যয পুকুয নাং ২৩ এয যড় যক্ষয ফাঁবধ পযটর ধবযবছ। পুকুয পুনোঃখনন কযজ
অভযপ্ত। যড় যক্ষয ফাঁবধয ফযনবয ভযটি বযযট, মড্রনাং ও মরববনরাং কযজ কযয নন। গবীয নরকূ স্থযন
কযয ববছ। গবীয নরকূব মডনরবযনয নজ আই যই রযগযবনয ববছ। উি নজ আই যইবয ৩০ পৄট (প্রয)

নচত্র ২: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয নদনযজপুয এয পুযযতন ব্ফহৃত মডনরবযনয নজ আই যই

পুযযতন ব্ফহৃত ও ভনযচয ড়য ময গ্রণবমযগ্য ন। ৯ পৄট x ৯ পৄট x ৮ পৄট আতবনয একটি যম্প যউজ
ননভযযণ কযয ববছ। উি যম্প যউবজ ননম্ন ভযবনয কযবঠয দযজয রযগযবনয ববছ। ঠিকযদযয ফয তযয মকযন
প্রনতনননধবক যইবট যওয মগর নয। মনদও কযজ ভযনপ্তয ভ ইবতযভবে অনতক্রযন্ত ববছ ভবভয খযভযয
ব্ফস্থযক অফনত কবযন।

নচত্র ৩: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয নদনযজপুয এয যম্প যউজ

৪.১.২ নফগত ২২-২-২০১৭ তযনযবখ ভৎস্য ম্প্রযযণ ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র, পনযদপুয নযদযন কনয।
নযদযনকযবর মকবন্দ্রয অেক্ষ ও বযযপ্রযপ্ত উকযযী প্রবকৌরী উনস্থত নছবরন। ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প
(৩ ম যয) এয আওতয খযভযবয (ক) পুকুয যড় যক্ষয ফাঁধ ননভযযণ (খ) পুকুয পুনোঃখনন; (গ) গবীয নরকূ
স্থযন ও যম্প যউজ ননভযযণ; এফাং (ঘ) যযচযনয ও ওবযযবড ট্যযাংক মভযযভত ও পুনোঃননভযযণ কযজ কযয
ববছ। ওবযযবড ট্যযাংবকয নবতবযয মদযবরয প্লযস্টযয খব মগবছ। ট্যযাংবকয ছাঁদ মভযযভবতয প্রবযজনীতয
থযকবরও তয কযয নন। যম্প যউবজয নপনননাং কযজ, তফদুযনতক রযইন ও যউবজয যবয গতয (১৫ পৄট x
১০ পৄট x ৪ পৄট) ভযটি বযযট কযয নন। পবর যম্প যউজ ও যম্প যউবজয যবয আফযনক বফন
হুভনকয মুবখ যববছ। খযভযবযয উিয-নিভ যব ীভযনয প্রযচীবযয ৪০ পৄট (প্রয) মববগা  বড় মগবছ। পবর
ব্রুড ভযছ প্রনতষ্ঠযবনয ননযযিয হুভনকয মুবখ বড়বছ। যম্প যউবজয নবতবয ইবরকনট্রক রযইন ও সুইচ
এবরযবভবরযবযবফ মপবর যযখয ববছ। যনন যফযয রযইবনয ৩টি ইনবকন নট অযনক্ষত ও কাঁচয
অফস্থয যববছ। ঠিকযদযয ফয তযয মকযন প্রনতনননধবক মকবন্দ্র যওয মযনন। কযজ ভযনপ্তয মভযদ ফহু আবগ
অনতক্রযন্ত বরও অভযপ্ত কযজ ভযপ্ত কবয কবফ নযগযদ স্তযন্তয কযয বফ তয মকবন্দ্রয অেক্ষ অফনত নন
ভবভয জযনযন।
৪.১.৩ ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এয আওতয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয ফযগযটয, নযনাংদী
যম্প্রনতক কযবর উন্নন কযয ববছ। প্রকবল্পয আওতয (ক) এযযবপ্রযচ মযযড; (খ) যযচযনয ইউননট; এফাং (গ)
ওবযযবড ট্যযাংক ননভযযণ কযয ববছ। নফগত ১৮-২-২০১৭ তযনযবখ খযভযযটি নযদযন কনয। নযদযনকযবর
মজরয ভৎস্য কভযকতযয, নযনাংদী ও খযভযয ব্ফস্থযক উনস্থত নছবরন। যযচযনয ইউননবটয আওতয যযনচাং
জযয - ১৪টি, যকুযরযয ট্যযাংক - ২টি, SIS ট্যযাংক - ৫টি ও ল্যযফ নফনডাং ননভযযণ কযজমূ ম্পন্ন ওযয য
ইবতযভবে তয ঠিকযদযয কতৃক
য স্তযন্তনযত ববছ। যযচযনয ওবযযবড ট্যযাংক বযবরয অফস্থয কযজ কযবছ
ভবভয খযভযয ব্ফস্থযক অফনত কবযন।

৪.১.৪ ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এয আওতয উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন কযয ও SIS ব্রুড,
মযণু ও মযনয উৎযদন একটি গুযত্বপূণ য কযম যক্রভ। প্রকবল্পয াংস্থযন অনুমযী প্রকল্পভুি প্রবতযক খযভযবয মযণু
াংগ্রবয প্রযকৃনতক উৎ দ্ময, মমুনয ও যরদয নদী বত মযণু াংগ্র কবয ভজুদ কযয ববছ। মযণু ভজুদ
কযম যক্রভ নফগত ৭ই মভ ২০১৫ বত ১৮ই জুন ২০১৫ তযনযবখয ভবে ম্পন্ন ববছ। তবফ জুবনয ২ ফয ৩
প্তযব মম মযণু াংগৃীত ববছ তয গুণগতভযবন ননম্নভযবনয কযযণ উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন প্রযকৃনতক ব্রুড
যধযযনত প্রবতযক ফছবযয মভ ভযবয ভবে নডভ ছযবড়।
সুতযযাং প্রকবল্পয আওতয প্রজনন মভৌসুবভয প্রথবভই মম মযণু যওয ময তয াংগ্র নননিত কযয দযকযয ভবভয
ননবদ যনয প্রকল্প দপ্তয বত জযযী কযয প্রবযজন। উবেখ্য প্রকল্প শুরুয য বত একফযয ভযত্র মযণু াংগ্র কযয
ববছ নকভ্রৃ উন্নত ব্রুড উৎযদন একটি চরভযন প্রনক্রয এফাং মযণু বত ব্রুড ম যন্ত উৎযদবনয জন্য ৩ ফছয
ভ রযবগ নফধয প্রবতযক ফছয মযণু াংগ্র কযয উনচত ময ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্প প্রনতযরন কযয বে নয।
এ ব্যযবয চরনত প্রজনন মভৌসুভ মথবকই নিতী ফযবযয ভত মযণু াংগ্র ও ভজুদ কযম যক্রভ গ্রণ কযয মমবত
যবয। পবর যকযনয খযভযযমূব উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুবডয প্রযচুর্য্যতয ফজয থযকবফ এফাং
মফযকযনয যযচযনয মূব উন্নত ব্রুড যফযয কযয ম্ভফ বফ। নননফড় নযফীক্ষবণয রবক্ষয নমুনযনত ৯টি
খযভযবযয ভবে ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, ফযবগযযট দয, ফযবগযযট; চযটবভযয যফনয ও মগৌযনদী
ফনযযর এয ব্রুবডয বৃনি যয তুরনযমূরকবযবফ কভ। ব্রুবডয উৎযদন বৃনিয জন্য প্রকল্প দপ্তয বত প্রবযজনী
দবক্ষ গ্রণ কযয মমবত যবয।
প্রকবল্প নতন জযতী মদী মছযট ভযছ (SIS) মথয নাং, গুরয মটাংযয ও যফদয ভযবছয ব্রুড ও মযনয উৎযদন
কযতোঃ তয চযনল ম যযব নফতযবণয কযম যক্রভ গ্রণ কযয ববছ। উবয ফনণ যত ভযছ মূবয উচ্চ ফযজযয মূল্য ও
চযনদয যববছ। উি ভযছ মূবয ব্রুড ও মযনয উৎযদন বৃনি কযয মগবর তয চযনল ম যযব নফতযণ কযয মযবফ।
পবর চযনলযয আনথ যকবযবফ রযবফযন বফন। নকভ্রৃ প্রকল্পভুি ২৭টি খযভযবযয ভবে ১০টি খযভযবয SIS ভজুদ
কযয বরও প্রবতযকটি খযভযবয ৩ প্রজযনতয ব্রুড ভজুদ কযয নন। এ মপ্রনক্ষবত প্রকল্পভুি প্রবতযক খযভযবয ৩
প্রজযনতয SIS ব্রুড ভজুদ ও মযনয উৎযদবনয ননবদ যনয প্রদযন কযয মমবত যবয। পবর ভযঠ ট্রযযর এয
ভযেবভ ফনণ যত ভযছ মূবয চযল প্রমৄনি ম্প্রযনযত বফ।
নফগত ১৮-২-২০১৭ তযনযবখ ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয ফযগযটয, নযনাংদী বযজনভবন নযদযবনয ভ
খযভযবযয SIS ব্রুড নাং ও গুরয মটাংযয জযর মটবন নযদযন কযয । গুরয মটাংযযয ব্রুড মফযকযনয
যযচযনয বত াংগ্র কযয ববছ ভবভয জযনয মগর। উি ব্রুড যফতীবত মযনয উৎযদবনয জন্য অনুমৄি

নচত্র ৪: যযচযনয উৎ বত াংগৃীত ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয নযনাংনদবত উৎযনদত গুরয মটাংযয

নফধয তয ফযনতর কবয প্রযকৃনতক উৎ বত ব্রুড াংগ্রবয ননবদ যনয প্রদযন কযয মমবত যবয। SIS ব্রুড ও
মযনয উৎযদন কযম যক্রভ আবযয মজযযদযয ও ভনন্বতবযবফ ফযস্তফযনত ওয উনচত।
৪.১.৫ উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড উৎযদন ও আদৄননক ভৎস্য প্রজনবন ভযনকযাং ও ট্যযনগাং একটি
নযক্ষীত তফজ্ঞযননক িনত। প্রকল্পভুি খযভযযমূব যযজস্ব ফযবজবটয আওতয মযণু ও মযনয উৎযদবনয জন্য
ব্রুড প্রনতযরন কযয ব থযবক। পবর ব্রুড ব্যাংক প্রকবল্পয আওতয ভজুদকৃত ব্রুবডয যবথ পুযযতন অফক্ষনত
ব্রুবডয নভশ্রবণয মূ ম্ভযফনয যববছ। ব্রুডবক নভশ্রবণয যত মথবক মুি যযখয এফাং উন্নত মকৌনরতযনিক ব্রুবডয
নযনচনত, ফ ও প্রজনন ম্পনকযত তথ্যযফরী জযনযয জন্য ব্রুড ভযছবক ভযনকযাং ও ট্যযনগাং কযয অতযযফশ্যক।

নচত্র ৫: ব্রুড ভযছ ভযনকযাং

উবেখ্য ইবতযপূবফ য এ ধযবণয ভযনকযাং ও ট্যযনগাং কযয নন নফধয উন্নত ও নফবদ বত আভদযননকৃত ব্রুড
ভযছবক পৃথক যযখয ম্ভফ নন। সুতযযাং প্রকল্প ব্রুড ভযছ ভযনকযাং ও ট্যযনগাং ব্ফস্থয অন্তভুযি কযয মমবত যবয।
৪.১.৬ উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ও মযনয উৎযদন কবয মফযকযনয যযচযনয ভযনরক ও চযনলবদয
ননকট যফযয কযয প্রকবল্পয অন্যতভ উবেশ্য। ফযাংরযবদব মযণু মযনয ও মযনয ভযবছয নাংবযগ
মফযকযনযবযবফ উৎযদন ও নফতযণ কযয ব থযবক। উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ও মযনয উৎযদন
করযবকৌর চযনল ম যযব দ্রুত ম্প্রযযবণয রবক্ষয জ ও যর বযলয নরনখত এ াংক্রযন্ত পুনস্তকয, নরপবরট
ও মযস্টযয এফাং নবনডও নপল্ম অতযন্ত কযম যকযী ভুনভকয যরন কবয থযবক। ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (২
ম যয) মথবক “উন্নত ব্রুড ভযছ উৎযদন ও প্রজনন িনত” ীল যক একটি ফই এফাং ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প
(৩ ম যয) বত একটি মপযডযয (প্রযকৃনতক উৎবয উন্নত ভযবনয ব্রুড ততযী ও ব্ফস্থযনয) প্রস্তুত কযয ববছ
ময চযনলবদয চযনদযয তুরনয অপ্রতুর। এ মপ্রনক্ষবত উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ও মযনয ভযছ উৎযদন
ও নফতযণ তথ্য ম্বনরত অননধক ৩০ নভননবটয একটি নবনডও নপল্ম প্রস্তুত ও চযনল ম যযব প্রদযবনয ব্ফস্থয
কযয মমবত যবয। তযছযড়য উন্নত ব্রুড ও মযনয উৎযদন নফলক পুনস্তকয, নরপবরট, মযস্টযয ইতযযনদ প্রস্তুত ও
নফতযণ কযয মমবত যবয।
৪.১.৭ ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এয আওতয ৫৫০০ জন মফযকযনয যযচযনয /নয যযনয ভযনরক ও
ভৎস্য চযনলয ৫ নদন ব্যী উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদন নফলক প্রনক্ষণ এফাং
১০০ জন ভৎস্য চযনলয অনবজ্ঞতয নফননভ পবযয াংস্থযন যববছ। উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও
মযনয উৎযদন একটি নফজ্ঞযন নবনিক নফল। আভযবদয মদবয অনধকযাং চযনলয নক্ষযয যয কভ। তযবদয
একনযগযবয ৫ নদন ব্যী প্রনক্ষণ প্রদযন কযয বর প্রনক্ষবণয অবনক নফল তযযয আত্বস্থ কযবত যবয নয।
পবর প্রনক্ষণ কযম যকযী  নয। এজন্য প্রশ্নভযরযয ভযেবভ জনযব ৭৬% চযনল আবযয প্রনক্ষবণয সুযনয
কবযবছন। এ মপ্রক্ষযবট ৫ নদবনয প্রনক্ষণবক ২ ধযব - প্রথবভ ৩ নদন এফাং ১৫-২০ নদন য যফতী ধযব ২
নদন প্রনক্ষণ প্রদযন কযয বর প্রনক্ষবণ উস্থযনত কযনযগনয নফল মূবয গ্রবণয যয অবনক মফবড় মযবফ।
তযছযড়য প্রনক্ষবণ নননেযষ্ট নফলফস্তুয উয মভৌনখকবযবফ নফলফস্তু উস্থযবনয য যযন্ড আউট প্রদযন কযয
মমবত যবয। তযছযড়য প্রনক্ষবণ জীফন্ত উন্নত ব্রুড ভযছ ও মযনয, যয, খযদ্য, ঔলধ, মন্ত্রযনত ইতযযনদ প্রদযন
কযয বর প্রনক্ষবণয কযম যকযনযতয অবনক মফবড় মযবফ।
৪.১.৮ ১ভ ও ২ ম যযব ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্পভুি যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযযমূ ফতযভযবন
যযজস্ব ফযবজবটয আওতয নযচযনরত বে নকভ্রৃ উি খযভযযমূব উন্নত ব্রুড উৎযদবনয মকযন নযফীক্ষণ
কযয বে নয। পবর ইবতযভবে উন্নত ব্রুড উৎযদন কযম যক্রভ ব্ত বে নকনয তয নযফীক্ষবণয রবক্ষয চরভযন
৩ ম যযবয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয আওতয নননফড় নযফীক্ষণ কযম যক্রভ নযচযরনয কযয ফযঞ্চনী। পবর
উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদন কযম যক্রভ ননযনফনেন্নবযবফ চরবত থযকবফ।

৪.২ এপনজনড
ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এয নননফড় নযফীক্ষণ কযম যক্রবভয আওতয প্রকবল্পয সুপরববযগীগবণয
অাংগ্রবণ ৩টি এপনজনড অনুনষ্ঠত ববছ। অাংগ্রনকযযী চযনলবদয তযনরকয এতদবগা  (নযনষ্ট-৯)
াংবমযনজত বরয। এপনজনড অনুষ্ঠযবনয তযনযখ ও ভ, স্থযন এফাং অাংগ্রণকযযী সুপরববযগীগবনয নফফযণ
ননবম্ন প্রদযন কযয বরযোঃ
যযনণ ৮: এপনজনড অনুষ্ঠযবনয তযনযখ, স্থযন ও অাংগ্রণকযযীবৃে
ক্রনভক
নাং
১
২
৩

তযনযখ ও ভ
তযনযখোঃ ১৫-২-২০১৭
ভোঃ ১১.০০- ১৩.০০
তযনযখোঃ ১৮-২-২০১৭
ভোঃ ১০.৩০- ১৩.০০
তযনযখোঃ ২২-২-২০১৭
ভোঃ ১১.৩০- ১৩.৩০

স্থযন
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয
যফ যতীপুয, নদনযজপুয
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয
ফযগযটয, নযনাংদী
ভৎস্য ম্প্রযযণ ও প্রনক্ষণ
মকন্দ্র, গগা যফদী, পনযদপুয

অাংগ্রণকযযীবৃে
যযচযনয / নয যযনয ভযনরক ও ভৎস্য চযনল
অাংগ্রণকযযী ১৭ জন।
যযচযনয / নয যযনয ভযনরক ও ভৎস্য চযনল
অাংগ্রণকযযী ১৯ জন।
যযচযনয / নয যযনয ভযনরক ও ভৎস্য চযনল
অাংগ্রণকযযী ১৯ জন।

উবেখ্য এপনজনড অনুষ্ঠযবন যযভযক জনযফ ড. মভযোঃ যযজত আরী ঞ্চযরবকয দযনত্ব যরন কবযন।
অনুষ্ঠযবন ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবযয াংনেষ্ট খযভযয ব্ফস্থযক, উবজরয ভৎস্য কভযকতযয এফাং মজরয
ভৎস্য কভযকতযযগণ অাংগ্রণ কবযন।

নচত্র ৬: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয, নদনযজপুয এ অনুনষ্ঠত এপনজনড

নচত্র ৭: ভৎস্য প্রনক্ষণ ও ম্প্রযযণ মকন্দ্র পনযদপুয এ অনুনষ্ঠত এপনজনড

৪.২.১ কযয ও মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয (SIS) ফতযভযন অফস্থয
মফযকযনয ভৎস্য যযচযনয ভযনরকনগন ব্ফযনক প্রবযজবন তযবদয ননজস্ব ফয বযড়যকৃত পুকুবয ব্রুড রযরন
যরন কবয থযবকন। ব্রুবডয মকৌনরতযনিক গুনযগুণ নফচযয নয কবয শুদৄভযত্র ব্রুবডয নযভযণ ফযড়যবনয তযবদয
কযবছ গুরুত্বপূণ য কযযণ মতবফী ব্রুড ততবফী মযণু উৎযদন। এখযবন ভযবছয কুরনযভয, ফ, পুরুল-স্ত্রী অনুযত,
অন্ত:প্রজনন, াংকযযন ইতযযনদবক নফবফচনয মনয নয। যযচযনয ভযনরকবদয ননকট মছযট ব্রুড ভযছ মফী
জননপ্র কযযণ মছযট ব্রুড প্রনতযরবন তুরনযমূরক কভ জযগয ও খযবদ্যয প্রবযজন বড়। যযচযনয ভযনরকগণ
০.৫০ মকনজ ওজবনয রুই-মৃবগর ভযছবকও ব্রুড নববফ ব্ফযয কবয মযণু উৎযদন কবয থযবকন। অনধকযাং
মক্ষবত্র নযফবণয সুনফধযবথ য যযচযনযয যর্শ্যফতী পুকুয মথবক ব্রুড াংগ্র কযয ব থযবক। তযছযড়য তযযয ভযবছয
মবট নডভ থযকবর ব্রুড নববফ উমৄি ভবন কবযন। তবফ অল্প াংখ্যক মফযকযনয যযচযনয ভযনরক দূযফতী
স্থযন বত ব্রুড ভযছ াংগ্র কবযন। প্রযকৃনতক উৎ বত মযণু ফয মযনয াংগ্র কবয ব্রুড ভযছ উৎযদন ইবতযপূবফ য
কযয ববছ ফবর জযনয মগর নয। প্রনক্ষণ গ্রবণয পূফ য ম যন্ত ভযবছয অন্ত:প্রজনন মক তযযয মকযন ভস্যয ফবর
ভবন কবযন নয। অনধকযাং মক্ষবত্র মস্বেয এফাং মকযন মকযন মক্ষবত্র মক্রতযয চযনদয অনুমযী যযচযনযবত ভযবছয
াংকযযন কযয ব থযবক। তবফ ইদযনীাং াংকয প্রজননকৃত ভযবছয চযনদয অবনক কবভ মগবছ। প্রযকৃনতক
উৎ নদী বত মযণুয নযভযণ কবভ মযওয মফযকযনয নয যযনয ভযনরকগণ এখন পূবফ যয ভত নদী বত মযণু
াংগ্র কযবত যবযন নয। মফযকযনয যযচযনয ভযনরকগবণয প্রযকৃনতক উৎ নদী বত মযণু াংগ্র অথফয
ননবযযবমযগ্য উৎ/নয যযনয বত উন্নত গুণম্পন্ন মযনয াংগ্র কবয ব্রুড উৎযদবনয মকযন অনবজ্ঞতয নযই।
এব্যযবয ইবতযপূবফ য তযযয ভৎস্য অনধদপ্তয বত মকযন নদক ননবদ যনয যননন ফবর জযনযন। অন্যনদবক নয যযনয

ভযনরকগবনয বক্ষ ভযনম্মত মযণু মযনয মযচযই কযয ম্ভফ নয। কযযণ তযবদয বক্ষ যযচযনযবত প্রজননকৃত
ব্রুড ভযছ মদখয ম্ভফ নয। এ মক্ষবত্র তযবদয ভূনভকয নননি (Passive)। মনদও তযযয জযবন মম, আকযবয
মছযট ব্রুড ভযবছয মযনয ভযছ চযবলয জন্য বযর নব। মফযকযনয যযচযনয এফাং নয যযনয ভযনরকগণ ননম্নভযবনয
মযনয অবচনয চযনলয ননকট কভ দযবভ নফনক্র কবযন। কযযণ এবক্ষবত্র মকযন দযদযনত্ব থযবকনয।
অনধকযাং মক্ষবত্র যযচযনয উৎ বত মছযট ভযছ (ভযগুয, যফদয, গুরয মটাংযয ও নাং) এয ব্রুড াংগ্র কযয ব
থযবক। ফগুড়য ও ভভননাং বত মছযট ভযবছয ব্রুড াংগ্র কযয ববছ ফবর উনস্থত চযনলগণ জযনযন। তযযয
আযও জযনযন মম, প্রযকৃনতক নযবফব মছযট ভযবছয উৎযদন পূবফ যয তুরনয অবনক কবভ মগবছ। নয যযনয বত
মম মযনয াংগ্র কযয  তযয মৃতুযযয ও মযযবগয প্রবকয ও ফযড়ন যয কভ এফাং ভযবছয আকযযও মছযট
যওয মযবে। তবফ মছযট ভযবছয চযনদয ক্রভযন্বব ফযড়বছ। মছযট ভযবছয গুনগত ভযন ম্পন্ন ব্রুড ও মযনয ভযছ
প্রযনপ্ত এ ভযছ চযবল একটি প্রকট ভস্যয। এ ভস্যযয নফজ্ঞযন ম্মত ভযধযন তযযয ভৎস্য অনধদপ্তয বত
প্রতযযয কবযন।
৪.২.২ কযবযয মযণু ও SIS ব্রুড াংগ্র
বয উনস্থত মফযকযনয যযচযনয ও নয যযনয ভযনরকগণ জযনযন মম, প্রযকৃনতক উৎ নদী বত কযবযয মযণুয
নযভযণ পূবফ যয তুরনয অবনক কবভ মগবছ। তযছযড়য নদীবত কখন মযণু যওয ময তয তযবদয বক্ষ জযনয
ম্ভফ নয। উযভ্রৃ জরযবয ঘযটনত, মমযগযবমযবগয অসুনফধয, াংগৃীত মযণুবত কভ াংখ্যক রুইজযতী
ভযবছয মযনয থযকয ইতযযনদ কযযবণ তযবদয বক্ষ মযণু াংগ্র কযয ব উবঠনয। তবফ নদী বত াংগৃীত মযণু
বত ভযবছয বযবরয পরন যওয ময ফবর তযযয জযনযন। নকভ্রৃ নদীয মযনয মথবক উন্নত ভযবনয ব্রুড উৎযদন
কযয মযবফ- এ মকৌর ব্রুড ব্যাংক প্রকল্প বত প্রনক্ষণ গ্রবণয পূফ য ম যন্ত তযবদয জযনয নছরনয। তবফ যকযযী
খযভযয বত মনদ তযবদয ব্রুড ফয মযনয যফযয কযয  তবফ বজই মযনযয গুণগতভযন উন্নন কযয ম্ভফ
ফবর তযযয জযনযন।
SIS ব্রুড মূরত মফযকযনয খযভযয বত াংগ্র কযয ব থযবক ফবর অাংগ্রণকযযী চযনলবৃে জযনযবরন। তবফ

নদী, খযর, নফর ও যওড় বত SIS ব্রুড াংগ্র কযয তযবদয জন্য ব্ফহুর, ভ যবক্ষ এফাং নযফবণ
অসুনফধযজনক। ব্রুড নযফণ খুফই ঝনৌঁ কপূণ য কযযণ ব্রুড ভযছ নযফণকযনরন ভযযয নয মগবরও এক প্তযবয
ভবে অবনক ভযছ ভযযয ময। তযই ব্রুড াংগ্র, নযফণ ও প্রজনবন তযযয ভৎস্য অনধদপ্তবযয বমযনগতয চযন।
৪.২.৩ ননম্নভযবনয মযনয উৎযদন ও ফযজযযজযতকযণ
আবরযচনয অাংগ্রণকযযীবৃে জযনযন মম, অবনক যযচযনয ও নয যযনয ভযনরক ননম্নভযবনয মযনয উৎযদন
কবযন ময অবচনয চযনলবদয ননকট নফক্র কবয থযবকন। মযয পবর মযনযয ফ যবল ব্ফযযকযযী ভযছ চযনলগণ
আনথ যক ক্ষনতয ম্মুখীন ন। তযযয ননম্নভযবনয মযনয উৎযদন ও ফযজযযজযতকযবণ মকযন ননন্ত্রণ নয থযকযয
জন্য যকযনয ভৎস্য অনধদপ্তযবক দযী কবযন। তবফ কবর একভত মযলণ কবযন মম, ননম্নভযবনয মযনযয
কযযবণ ভযছ চযল ক্ষনতগ্রস্ত বে এফাং ভযবছয পরন অবনক কভ যওয মযবে ময তকযয ২০ বযবগয ভত। এ
ধযবণয কযম যক্রভ ফন্ধ কযযয জন্য মফযকযনয যযচযনয মূবক আইবনয আওতয আনবত বফ। এ জন্য ভৎস্য
যযচযনয আইন-২০১০ কবঠযযবযবফ প্রবযবগয জন্য তযযয আহ্বযন জযনযন।

নচত্র ৮: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয নযনাংদীবত অনুনষ্ঠত এপনজনড

৪.২.৪ ব্রুড ভযছ নযফণ ব্ফস্থয
আবরযচনয বয উনস্থত ভৎস্য চযনলগন জযনযন মম, তযযয যযতবক্ষ ব্রুড নযফবণ মকযন ঝনৌঁ ক ননবত চযন
নয। ব্রুড নযফবণ তযযয ড্রযভ ব্ফযয কবযন নকভ্রৃ এবত ভযছ আঘযত য এফাং চযভড়য নছবড় মযওয ভযছ
ভযযয ময। পবর তযযয ক্ষনতয ম্মুখীন ন। বযর ভযবনয মযণু ও মযনযয জন্য ব্রুড ভযছ নফননভ একযন্ত দযকযয
নকভ্রৃ সুবমযগ সুনফধযয অবযবফ ইেয থযকয বিও তযযয তয কযবত যযবছন নয। এ জন্য নযফণ যিযভ মমভন
কযযনবয ট্যযাংক, অনিবজন  এযযবযটয, কযবযড য বযযনগযনড় ও অনবজ্ঞ জনফর দযকযয। এ ধযবণয সুনফধয
প্রদযবনয জন্য ভৎস্য নফবযগবক অনুবযযধ জযনযন। উি সুনফধযয নফননভব তযযয প্রবযজনবফযবধ ন্যযর্য্ বযড়য
নদবত যযজী আবছন ফবরও অনবভত ব্ি কবযন।
৪.২.৫ উন্নত ভযনম্পন্ন ব্রুড ও মযণু উৎযদন
ভৎস্য চযনলগণ বয জযনযন মম, অবনক মফযকযনয যযচযনয ও নয যযনয ভযনরক ভযন ম্পন্ন ব্রুড াংগ্র,
নযচম যয, খযদ্য যফযয ও এযযবযটয এয ব্ফযয ইতযযনদ ম্পবকয জযবনন নয এফাং অন্ত:প্রজনন ও াংকযযন
এয কুপর ম্পবকয ধযযণয নযই। ফতযভযবন যযচযনযবত ৭-৮ প্রজযনতয ভযবছয মযণু উৎযদন কযয বরও
আনুযনতক যবয জরয নযই। পবর ব্রুড নযচম যয মথযমথবযবফ কযয মযনয। আয ব্রুড নযচম যযয উয মযণুয
ভযন ননবযয কবয। তযযয দযফী কবযন মম, উন্নত ব্রুড যকযযী খযভযবয উৎযদন কবয মফযকযনয যযচযনয
ভযনরকবদয ননকট আফনশ্যকবযবফ যফযয কযয মযক। তযযয ব্রুবডয পুরুল-স্ত্রী ও নফনবন্ন উৎ মথবক াংগৃীত
ব্রুড নচনহত কযবণয জন্য ভযবছয ট্যযগ / ভযনকযাং কযয এফাং ব্রুড নযফবণ ট্রযাংকুইরযইজযয (Tranquilizer)

ব্ফযয ভৎস্য অনধদপ্তবযয ভযেবভ চযলু কযয একযন্তবযবফ দযকযয ফবর জযনযন। নফবদ বত নরবযয কযয,
নফগবড ও গ্রয কযয আভদযনন কযয বর তযয মযনয মফযকযনয যযচযনয ভযনরকবদয ননকট যফযয কযয
বর তয দ্রুত চযনল ম যযব মৌৌঁবছ মযবফ ফবর আযফযদ ব্ি কবযন। বফ যযনয তযযয যকযযী ভৎস্য ফীজ
উৎযদন খযভযয মূবক ভৎস্য ব্রুড ব্যাংক নববফ মঘযলণযয দযফী মতযবরন। এযযবযটয ও নবরট মভনন আযও
জরবয কযবত বফ। এ ধযবণয মবন্ত্রয ব্ফযয প্রনক্ষবণয ভযেবভ চযনলগনবক জযনযবত বফ। এযযবযটয ও
নবরট মভনন এয উকযনযতয ও যক্ষণযবফক্ষণ  ব্ফযযনফনধ ম্বনরত নরপবরট, বুকবরট, মযষ্টযয ইতযযনদ
প্রস্তুত ও নফতযণ কযয দযকযয, মযবত যধযযণ ভৎস্য চযনলযয ইযয সুপর মবত যবয। পুরুল ভযবছয শুক্রযণু
াংগ্র কবয তয াংযক্ষণ ও যফতীবত প্রবযজন ভযনপক তয ব্ফযয কযযয িনত (Milt Bank) আভযবদয
মদবও চযলু কযয দযকযয ফবর উনস্থত চযনলগণ জযনযন। পবর উন্নতভযবনয মযণু ও মযনয যওয জতয
বফ।
৪.২.৬ ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন
ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ এয আওতয মফযকযনয যযচযনয মূবয ননফন্ধন চরভযন যববছ। পবর
যযচযনযবত ননম্নভযবনয ব্রুড বত মযণু/মযনয উৎযদন অবনক কবভ মযবফ ফবর উনস্থত ভৎস্য চযনলযয ভতযভত
ব্ি কবযন। তবফ যযচযনযবত উন্নতভযবনয ব্রুবডয ঘযটনত কভযবনযয জন্য ভৎস্য অনধদপ্তয বত ব্রুড যফযযবয
জন্য অনুবযযধ জযনযন।
৪.২.৭ যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযযবক ব্রুড ব্যাংক নববফ ব্ফযয
ভৎস্য চযনলগণ জযনযন মম, মফযকযনয যযচযনয ভযনরকগবণয নফনবন্ন উৎ, ফ, পুরুল-স্ত্রী ভযছ পৃথকবযবফ
রযরন যরন, ৮-১০ প্রজযনতয ভযছ প্রনতযরবনয জন্য মবথষ্ট জরয খুফ কভাংখ্যক যযচযনযয যববছ।
সুতযযাং মযণু বত ব্রুড ভযছ ম যন্ত প্রনতযরন কযয যযচযনয ভযনরকগবণয বক্ষ ম্ভফ ব উবঠনয। তদুনয উন্নত
ব্রুড উৎযদন একটি ননযনফনেন্ন চরভযন প্রনক্রয । সুতযযাং এ প্রনক্রযবক ধবয যযখয যকযনয প্রনতষ্ঠযবনয বক্ষই
ম্ভফ। তযই ১৩৬টি যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয প্রযকৃনতক উৎবয মযণু ভজুদ কবয ক্রভযন্বব মযনয
ও ব্রুড ভযছ উৎযদবনয য এ ব্রুড ৮৬৮টি মফযকযনয যযচযনযবত ন্যযর্য্ মূবল্য যফযয কযয মৄনিমৄি ফবর
তযযয ভতযভত ব্ি কবযন। এবযবফ অন্ত:প্রজনন নযযয এফাং ননম্নভযবনয ব্রুড ও মযনয উৎযদন ফ যননম্ন
ম যযব কনভব আনয ম্ভফয বফ ফবর তযবদয নফর্শ্য।
৪.৩ স্থযনী ম যযবয কভযযরয
“ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয)” ীল যক প্রকবল্পয নননফড় নযফীক্ষণ কযম যক্রবভয ব্নি যযভযক ড. মভযোঃ
যযজত আরী কতৃক
য নফগত ৪ এনপ্রর, ২০১৭ তযনযখ কযর ১১:৩০ ঘটিকয ভৎস্য প্রজনন ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র,
যযপুয রক্ষ্মীপুবয নননফড় নযফীক্ষণ কযবজয অাং নববফ একটি স্থযনী ম যযবয কভযযরযয আবযজন কযয
। উি কভযযরয মজরয ভৎস্য কভযকতযয, রক্ষ্মীপুয, জনযফ এ এভ ভনফ উেয এয বযনতবত্ব অনুনষ্ঠত ।
ভৎস্য নফবযগী উ-নযচযরক, ঢযকয নফবযগ, ঢযকয ও প্রযিন প্রকল্প নযচযরক ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩
ম যয) ড. কযজী ইকফযর আজভ প্রধযন অনতনথ এফাং প্রকবল্পয ফতযভযন প্রকল্প নযচযরক জনযফ মভযোঃ নযযজুয
যভযন এফাং ভৎস্য প্রজনন ও প্রনক্ষণ মকবন্দ্রয উিতন তফজ্ঞযননক কভযকতযয জনযফ মভযোঃ আযদুর ফযকী নফবল
অনতনথ নববফ উনস্থত নছবরন। এছযড়যও উি কভযযরয ভৎস্য অনধদপ্তয বত স্থযনী খযভযয ব্ফস্থযক,
উবজরয ভৎস্য কভযকতযযবৃে এফাং স্থযনী যযচযনয, নয যযনয ও ভৎস্য চযনলবৃে  ৪৭ জন (নযনষ্ট-১০)

উনস্থত নছবরন। কভযযরযয প্রযযবম্ভ বযনত ভবযদবয অনুভনতক্রবভ প্রকবল্পয নননফড় নযফীক্ষণ কযবজয
ব্নি যযভযক ফযস্তফযনযধীন এ প্রকবল্পয টভুনভ, উবেশ্য, প্রকবল্পয প্রধযন প্রধযন অাংগ, রক্ষযভযত্রয ও অজযন
এফাং যনফ যকবযবফ অন্যযন্য নদক যওযয ববিয ভযেবভ উস্থযন কবযন।

নচত্র ৯: ভৎস্য প্রজনন ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র যযপুয রক্ষ্মীপুবয অনুনষ্ঠত স্থযনী কভযযরয

ক) কভযযরয স্থযনী যযচযনয ভযনরক জনযফ মভযোঃ আবু ইউসুপ জযনযন মম, “ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয)”
ীল যক প্রকল্পটি অতযন্ত ভবযবমযগী ও চযনলফযন্ধফ। নতনন অত্র যকযনয খযভযবয যরদয নদীয উৎযনদত উন্নত
ব্রুড মফযকযনয যযচযনয ভযনরকবদয ননকট যফযযবয দযফী জযনযন। পবর উি যযচযনয বত উন্নত মযণু ও
মযনয প্রযনন্তক চযনলবৃে বজই যবফন। এ ব্যযবয নতনন যকযবযয বমযনগতয কযভনয কবযন। তযযয
স্থযনী রীপ (LEAF) জনযফ মভযোঃ নভজযনুয যভযন যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয মূ বত SIS
ব্রুড ও মযনয যফযযবয দযফী জযনযন। কযযন SIS ব্রুড ও মযনয ফযজযবয খুফ কভ যওয ময। পবর তযযয
ইবে কযবরও SIS চযল কযবত যবযন নয। নতনন উন্নত ভযন ম্পন্ন ব্রুড ও মযনয উৎযদবন জনবচতনতয
ফযড়যবনযয উয গুরুত্ব আবযয কবযন। নতনন প্রাংগক্রবভ জযটকয াংযক্ষবণ ভনন্বত যকযনয উবদ্যযবগয কথয
তুবর ধবযন। অয একজন স্থযনী ভৎস্য চযনল জনযফ হুভযয়ুন কনফয বযবক জযনযন মম, উন্নত ভযনম্পন্ন ব্রুড
ও মযনয উৎযদবন াংনেষ্ট চযনলবদয প্রকল্প বত উন্নত প্রনক্ষণ প্রদযন কযয দযকযয। পবর তযযয ননবজযযই
উন্নত ব্রুড উৎযদবন ক্ষভ বফন। অয স্থযনী রীপ (LEAF) জনযফয মভযযোঃ যযনভন আিযয ফবরন মম,
মদী প্রজযনতয মছযট ভযছ নদন নদন যনযব মযবে। এ ব্যযবয নতনন মছযট ভযছ াংযক্ষবণয জন্য কবরয
বমযনগতয এফাং মছযট ভযবছয ব্রুড ও মযনয উৎযদবন ভৎস্য অনধদপ্তয বত কযনযগনয বমযনগতয ফযড়যবনযয
উয গুরুত্ব আবযয কবযন।

নচত্র ১০: ভৎস্য প্রজনন ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র যযপুয রক্ষ্মীপুবয অনুনষ্ঠত স্থযনী কভযযরয

খ) প্রকল্প নযচযরক জনযফ মভযোঃ নযযজুয যভযন জযনযন মম, SIS ব্রুড প্রযকৃনতক উৎ মমভন- নফর, নদী ও
যওড় বত াংগ্র কযবত বফ। এবত অন্তোঃপ্রজনবনয মকযন ঝনৌঁ ক থযকবফ নয। নতনন জযনযন মম, প্রকবল্পয ১ভ ও
২ ম যযভূি খযভযয মূব উৎযনদত উন্নত ব্রুড বত মযনয যওয মযবে নকভ্রৃ চযনলবদয ব্যক যবয মবত
আবযয ভবয প্রবযজন। তবফ উন্নত ব্রুড ততযী বর উন্নত মযনয যওয মযবফ ফবর নতনন জযনযন। নতনন আবযয
জযনযন মম, চীন বত উন্নতভযবনয নরবযয কযয, নফগবড ও গ্রয কযয এয মযনয আভদযনন কযয বে। উি
মযনযবক প্রনতযরবনয ভযেবভ ম যযক্রবভ ব্রুড উৎযদন, মযণু ও মযনয উৎযদন কবয চযনল ম যযব তয নফতযণ
কযয বফ। এবযবফ উন্নত ভযবনয মযনয যকযনয ও মফযকযনয উবদ্যযবগ চযনল ম যযব উৎযদন ও নফতযবণয
জন্য অত্র প্রকল্প কযজ কবয মযবে।
গ) প্রধযন অনতনথ জনযফ ড. কযজী ইকফযর আজভ জযনযন মম, মছযট ভযবছয পুনষ্টগুণ অন্য ভযবছয তুরনয অবনক
মফী। নশুবদয পুনষ্ট চযনদয পূযবণ মছযট ভযছ গুরুত্বপূণ য ভুনভকয যরন কযবত যবয। নতনন জযনযন মম, যরদয
নদী বত প্রনত ফছয মযণু াংগ্র কবয ম যযক্রবভ উৎযনদত ব্রুড বত মযণু উৎযদন কযয  ফবরই অত্র
মকবন্দ্রয মযণু ও মযনযয চযনদয মফী। তযছযড়য অত্র মকবন্দ্র প্রনত ফছয ১৫% - ২০% ব্রুড ভযছ প্রনতস্থযন কযয
ব থযবক। নতনন আবযয জযনযন মম, অত্র প্রকবল্পয ১ভ ও ২ ম যযভূি খযভযয মূবয ব্রুড প্রনতযরন ও মযণু
উৎযদন কযম যক্রভ ভৎস্য অনধদপ্তবযয নননফড় নযফীক্ষবণয আওতয আনয দযকযয। অন্যথয প্রকবল্পয উবেশ্য
ব্ত বত যবয। অত্র প্রকবল্পয ভযেবভ প্রবতযক খযভযবয ভৎস্য খযবদ্যয সুষ্ঠু ব্যফস্থযনযয রবক্ষয ভৎস্য খযদ্য
ততযীয নবরট মভনন যফযয কযয ববছ। ইয ভৎস্য খযবদ্যয বফ যযচ্চ ব্ফযয নননিত কবয। প্রযনন্তক
চযনলগণ ভফয নভনত গঠবনয ভযেবভ নবরট মভনন ক্র ও ব্ফযয কযবত যবযন ফবর নতনন উবদ
প্রদযন কবযন। ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ মভবন উন্নত ভযবনয ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদন এফাং ভৎস্য

ম্পদবক ধ্বাংবয যত মথবক যক্ষযয জন্য ভৎস্য াংযক্ষণ আইন- ১৯৫০ মভবন চরযয জন্য নতনন কবরয প্রনত
উদযি আফযন জযনযন।
ঘ) বযনত ভবযদ ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ প্রবযবগ নকছু ীভযফিতযয কথয তুবর ধবযন মমভনজনযভযনযয নযভযণ ১-৫ রক্ষ টযকয ময একজন যযচযনয ভযনরবকয বক্ষ যরন কযয অম্ভফ। কযযন তযয আ
১ রক্ষ টযকযয নীবচও বত যবয। মদবয ভৎস্য চযনলবদয অাংগ্রবণ মকফরভযত্র উন্নত ব্রুড ও মযনয উৎযদন
নননিত কযয মমবত যবয। তযই নতনন প্রকল্প বত এ নফলব জনবচতনতয বৃনিয উয গুরুত্বযবযয কবযন।
নতনন জনবচতনতয ফযড়যবনযয জন্য প্রকে বত আবযয চযনলফযন্ধফ কযম যক্রভ গ্রবণয আফযন জযনযন। এবত
প্রযনন্তক চযনলযয তাঁবদয পরন বৃনিয ভযেবভ রযবফযন বফন।
৪.৪ কভযকতযযবৃবেয যক্ষযৎকযবযয (KII) ভযেবভ প্রযপ্ত তথ্য
ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এ ৫,৫০০ জন সুনফধযববযগী (মফযকযনয যযচযনয ভযনরক/ নয যযনয
ভযনরক/ ভৎস্য চযনল/ এননজও কভী) মক উন্নত ব্রুড ভযছ উৎযদন, প্রজনন িনত ও চযল ব্ফস্থযনয নফলক ৫
নদন ব্যী প্রনক্ষবণয ব্ফস্থয যযখয ববছ। নফগত ভযচ য ২০১৭ ম যন্ত ৪,৬৭৫ জনবক প্রকবল্পয নফনবন্ন খযভযবয/
মকবন্দ্র প্রনক্ষণ প্রদযন কযয ববছ। প্রনক্ষবণ মজরয ভৎস্য কভযকতযয, খযভযয ব্ফস্থযক ও উবজরয ভৎস্য
কভযকতযযবৃে প্রনক্ষক নববফ দযনত্ব যরন কবযন। প্রনক্ষক এফাং প্রনক্ষণযথী উববক প্রকল্প বত প্রনক্ষণ
ফযফদ যকযনয অনুবভযনদত যবয প্রনক্ষণ বযতয প্রদযন কযয ববছ। ভৎস্য অনধদপ্তবয মজরয ভৎস্য কভযকতযয,
নননয / উবজরয ভৎস্য কভযকতযয ও খযভযয ব্ফস্থযকগণ ভৎস্য ম্প্রযযণ কযবজ যযনয জনড়ত যববছন।
প্রনক্ষণযথীবদয প্রনক্ষবণযিয প্রবযফ (Post training effect) মূল্যযন এয রবক্ষয নমুনযনত মজরয
ভৎস্য কভযকতযয, নননয / উবজরয ভৎস্য কভযকতযয ও খযভযয ব্ফস্থযকগবণয ননকট বত KII ভযেবভ প্রযপ্ত
তথ্যযনদ ননবম্ন উস্থযন কযয বরযোঃ
 মফযকযযী যযচযনয/ নয যযনয ও খযভযয ভযনরকগণ প্রযকৃনতক উৎ মথবক মযণু াংগ্র কবয উন্নত
ভযনম্পন্ন ব্রুড উৎযদন এফাং যফতীবত মযণু/বযনয উৎযদবনয গুরুত্ব অনুধযফন কবযবছন ময অতযন্ত
ইনতফযচক।
 রুই জযতী ভযবছয অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযন জননত ভস্যয ম্পবকয যযচযনয ভযনরক/ নয যযনয
ভযনরক ও চযনলগবণয ভবে বচতনতয বৃনি মববছ। তযযয এয কুপর ম্পবকয জযগ যববছন। তযযয
অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযন নযযয কযবত কযম যকযী দবক্ষ গ্রণ কযয শুরু কবযবছন। পবর মযণু ও
মযনযয ভযন ক্রভযন্বব উন্ননত বে।
 মছযট আকযবযয ও কভ ফবয ভযছ মথবক যযচযনযবত মযণু উৎযদন প্রফণতয ধীবয ধীবয কভবত শুরু
কবযবছ।
 চযনলবদয পুকুবয উন্নত গুণগত ভযনম্পন্ন মযনয ভজুদ যয আবগয তুরনয মফবড়বছ। পুকুবয সুষ্ঠু যয
প্রবযগ, নযনভত খযদ্য প্রবযগ ও ব্ফস্থযনয ভযবছয উৎযদন মফবড়বছ এফাং মযযগফযরযই প্রফণতয
কভবত শুরু কবযবছ।

 উন্নত প্রমৄনি ও ভযনম্মত মযনয ভজুবদয পবর চযনলবদয খযভযবযয উৎযদন ও আ মফবড়বছ। উন্নত
ব্রুড প্রনতযরন দক্ষতয বৃনি যওয মযণু ও মযনযয ভযন মফবড়বছ। প্রনত একক জযগয উন্নত
ভযনম্পন্ন মযণু ও মযনয ভজুবদয পবর ভৎস্য চযনলবদয আও মফবড় মগবছ। আগযভীবত যযচযনযবত
উন্নত মকৌনরতযনিক ভযনম্পন্ন ব্রুড উৎযদন বৃনিয যবথ যবথ যযচযনযয আও বৃনি যবফ।
 প্রকল্প বত প্রদি ৫ নদন ব্যী প্রনক্ষবণয ভযেবভ সুনফধযববযগীগণ উন্নত মকৌনরতযনিক রুই জযতী
ভযবছয ব্রুড উৎযদবনয কযনযগনয িনত ম্পবকয জযনবত মবযবছন। উি কযনযগনয জ্ঞযনবক কযবজ
রযনগব তযযয মযগতবযবফ ধীবয ধীবয আবযয উন্ননত কযবফন ফবর আয কযয ময।
৪.৫ সুনফধযববযগীগবণয ননকট বত প্রযপ্ত তথ্য উযি নফবেলণ
নমুনযনত ৯টি খযভযয এরযকযয প্রবতযক খযভযয বত ২৮ জন কবয সুনফধযববযগী তিফচন িনতবত ননফ যযচন
কযয ববছ। এবযবফ ২৫৩ জন সুনফধযববযগীয তথ্য প্রশ্ন-জনয (Questionnaire Survey) এয ভযেবভ
১৪-২৬ মপব্রুযনয ২০১৭ তযনযবখয ভবে ৪ জন তথ্যাংগ্রকযযীয ভযেবভ তথ্য-উযি াংগ্র কযয ববছ।
সুনফধযববযগীগবণয ব্নিগত তথ্যযফরী ননবম্ন উস্থযন কযয বরযোঃ
৪.৫.১ সুনফধযববযগীবদয ফ
তথ্য প্রদযনকযযী সুপরববযগীগবণয ফ ফ যননম্ন ও বফ যযচ্চ মথযক্রবভ ২০ ও ৭২ ফছয। ফ নবনিক সুপরমবযগীবদয তকযয যয ননবম্নয নচবত্র মদখযবনয বরযোঃ

নচত্র ১১: ফ নবনিক সুপরববযগীবদয তথ্য

উবযয নচত্র ম যযবরযচনয মদখয মযবে মম, সুপরববযগীবদয বফ যযচ্চ াংখ্যক (৬২%) ৩১-৫০ ফছয অথ যযৎ ভে
ফবয। ভৎস্য চযবলয ভত রযবজনক ময পূণ যফস্ক্ জনবগযষ্ঠী মফী ম্পৃি থযকবফ এটযই স্বযবযনফক। তবফ
তুরনযমূরক কভ ফ (২৩%) ও মফী ফ (১৫%) জনবগযষ্ঠীও সুপরববযগী নববফ অন্তভুযি যববছ।
সুতযযাং ভৎস্য চযল ফ ফবয ভযনুবলয কযবছ একটি গ্রণবমযগ্য ময নববফ স্বীকৃত।

৪.৫.২ নক্ষযগত মমযগ্যতয
সুপরববযগীগবণয নক্ষযগত মমযগ্যতয ননবম্নয নচবত্র উস্থযন কযয বরযোঃ

নচত্র ১২: সুপরববযগীবদয নক্ষযগত মমযগ্যতয

সুপরববযগীগবণয নাংবযগ ৮১% ১ভ বত ভযেনভক ম যন্ত নক্ষযয অনধকযযী। উচ্চভযেনভক বত স্দযতক
ম যন্ত ১৫% এফাং স্দযতবকযিয ৪%। উবয ফনণ যত তবথ্য রক্ষয কযয ময মম, সুপরববযগীগণ মভযটযমুটি ননক্ষত।
সুতযযাং তযযয প্রকল্প বত উন্নত ব্রুড ও মযনয উৎযদন প্রমৄনি গ্রবণ আগ্রী ও ধযযণ কযযয ক্ষভতয যযবখন।
৪.৫.৩ মূর ময
ভৎস্য চযবল যযচযনয ও নয যযনয নযচযরনয, মযনয ব্ফয ও ভৎস্য চযল ৪টি মশ্রনীয ভবে সুপরববযগীগবণয
জনড়ত থযকযয তথ্য ননবম্নয নচবত্র উস্থযন কযয বরযোঃ

নচত্র ১৩: সুপরববযগীবদয ময

উবযয নচবত্র মদখয মযবে মম, ৭৯% সুপরববযগী ভৎস্য চযনল, ১৪% নয যযনয ভযনরক এফাং ৭% যযচযনয
ভযনরক। মযনয ব্ফযী মকউ মনই। যযচযনয নযচযরনয উচ্চ নফননবযগ, যযচযনয ননভযযণ, ব্রুড াংগ্র ইতযযনদ
কযবজ মবথষ্ট অনবজ্ঞতয ও ক্ষভতয থযকয প্রবযজন নফধয যযচযনয ভযনরবকয াংখ্যয ফ যননম্ন (৭%)। তযযয
নয যযনয ভযনরক (১৪%) এফাং বফ যযচ্চ াংখ্যক (৭৯%) ভৎস্য চযনল অন্তভুযি যববছন।

৪.৫.৪ মযগত অনবজ্ঞতয
ভৎস্য চযবল যযচযনয ও নয যযনয নযচযরনযয ভত প্রমৄনি ননবযয কযবজ মযগত অনবজ্ঞতয (ফৎয) গুরুত্ব ফন
কবয। সুপরববযগীগবণয মযগত অনবজ্ঞতযয নফফযণ ননবম্নয নচবত্র প্রদি বরযোঃ

নচত্র ১৪: সুপরববযগীবদয ময

ভৎস্য চযল ময তুরনযমূরক নতুন চযনলগণ (৪৫%) নতুন ও উন্নত প্রমৄনি গ্রবণ মফী আগ্রী থযবক।
অন্যনদবক অনবজ্ঞতয ম্পন্ন চযনলগণ (১০%) এ ধযবণয কযম যক্রবভ কভ আগ্র মদখয। তবফ ৬-১০ ফছয ২৩%
ও ১১-২০ ফছয ২২% অনবজ্ঞতয ম্পন্ন চযনলগণ নননিতবযবফ তযবদয পূফ য অনবজ্ঞতযবক কযবজ রযনগব ভৎস্য
উৎযদন ও আ বৃনি কযবত ক্ষভ বফন।
৪.৬ উন্নত ব্রুড উৎযদন ম্পনকযত তথ্যযনদ
৪.৬.১ সুপরববযগীবদয যবথ কভযকতযযবদয মমযগযবমযগ
উন্নত প্রমৄনি স্তযন্তবয সুপরববযগীবদয যবথ নফবযগী ভৎস্য কভযকতযযবদয মমযগযবমযগ অতযন্ত গুরুত্ব ফন কবয।
নফবযগী কভযকতযযবদয নত সুপরববযগীগবণয মমযগযবমযগ অফস্থয ননবম্নয নচবত্র মদখযবনয বরযোঃ

নচত্র ১৫: নফবযগী কভযকতযযবৃবেয নত সুপরববযগীগবণয মমযগযবমযগ

উন্নত ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদবন ভৎস্য নফবযগী কভযকতযযবৃে সুনফধযববযগীগণবক বমযনগতয (৪৫% ও
৪৮%) অব্যত মযবখবছন। অন্যনদবক সুপরববযগীগণও নফনবন্ন ভযেবভ নফবযগী কভযকতযয-কভযচযযীবদয নত

মমযগযবমযগ অব্যত মযবখবছন। এবযবফ মফয প্রদযন ও মফয গ্রণ কযনিত ভযবন অফস্থযন কযবছ। শুদৄভযত্র ৬%
চযনল কভযকতযযবদয যবথ মকযন মমযগযবমযগ যযবখন নয।
৪.৬.২ প্রনক্ষবণযিয ব্রুড/বযনয উৎযদবনয জন্য গৃীত ব্ফস্থয
প্রনক্ষণ গ্রবণয য প্রনক্ষণযথীগণ উন্নত ব্রুড/মযনয উৎযদবনয জন্য তৎয যববছন। ননবম্নয নচবত্র গৃীত
ব্ফস্থযনদয নফফযণ তুবর ধযয বরযোঃ

নচত্র ১৬: উন্নত ব্রুড ও মযনয উৎযদবনযজন্য গৃীত ব্ফস্থয

উন্নত ভযনম্পন্ন ব্রুড/মযনয উৎযদবন এফাং প্রযকৃনতক উৎ বত মযণু াংগ্র কবয মযনয উৎযদন রযবজনক
নফবফচনয কবয বফ যযচ্চ ৬২% সুপরববযগী এ কযম যক্রভ শুরু কবযবছন ময প্রকবল্পয জন্য ইনতফযচক। অন্যনদবক
চরনত মভৌসুবভ ২১% সুপরববযগী এধযবনয কযম যক্রবভ ম্পৃি ওযয আয ব্ি কবযবছন। উন্নত ব্রুড, মযণু ও
মযনয উৎযদবন (৬২% + ২১%) মভযট ৮৩% ম্পৃি ওযয তথ্য অফশ্যই আযব্িক ময অদূয বনফষ্যবত
ভযনম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনয প্রযনপ্তয ইনগা ত ফন কবয।
৪.৬.৩ ব্ফযয আ বৃনি
সুপরববযগীগণ পূবফ যয তুরনয তযবদয উৎযদন ও আ বৃনিয কথয জযননববছন। ব্রুড, মযণু ও মযনয
উৎযদবনয মক্ষবত্র ৩১.৯৬% বৃনি মববছ। অন্যনদবক আবয মক্ষবত্র পূবফ যয তুরনয বৃনি মববছ ১৮.৩৫%।
সুপরববযগীবদয উৎযদন ও আ বৃনি তযবদযবক নতুন প্রমৄনি গ্রবণ উিুি কযবফ এফাং তযবদয আ ক্রভযন্বব
বৃনি যবফ আয কযয ময। সুপরববযগীগবণয নাংবযগ আগত মভৌসুবভ উন্নত মযণু ও মযনয উৎযদন কযম যক্রবভ
ম্পৃি বফন ফবর জযননববছন।
৪.৬.৪ কযবযয অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযন জননত ভস্যয
কযবযয অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযন জননত ভস্যয মযনযয মৃতুযযয মফবড় ময (১৪%), ভযছ ফড় নয ও
পরন কবভ ময (৩০%), ভযছ উৎযদবন খযবচয মচব আ কভ  (৭%) এফাং ভযছ নফনক্রবত বযর ফযজযয
দয যওয মযনয (২%) ফবর সুপরববযগীগণ জযননববছন। উবযয প্রবতযকটি কযযবনয জন্য তযযয ভযবছয
উৎযদন (৪৭%) কবভ ময ফবর জযননববছন।

অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযন ভস্যয বত উিযবণয জন্য সুনফধযববযগীবদয কযনীোঃ
 গুণগত ভযনম্পন্ন মযণু ও মযনয ভজুদ - ২৭%;
 অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযন ভস্যযফরী নযযবযয ঠিক ব্ফস্থয গ্রণ - ২৪%;
 ভৎস্য যযচযনয আইন - ২০১০ ফযস্তফযবন বমযনগতয - ১০%;
 ননম্নভযবনয মযনয মফচযবকনয ননরুৎযনত কযয - ৮%; এফাং
 অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযন ম্পবকয বচতনতয বৃনি - ৩১%

সুনফধযববযগীগবণয ভবে বফ যযচ্চ ৩১% অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযন ম্পবকয বচতনতয বৃনিয উয গুরুত্ব
আবযয কবযবছন। নিতী অফস্থযবন গুণগত ভযনম্পন্ন মযণু ও মযনয াংগ্র ২৭% অনবভত ব্ি কবযবছন।
৪.৬.৫ ননম্নভযবনয মযনয উৎযদন
সুনফধযববযগীগণ ননম্নভযবনয মযনয উৎযদবনয কযযণ মূবক মম বযবফ নচনিত কবযবছন তয ননবম্নয নচবত্র
উস্থযন কযয বরযোঃ

নচত্র ১৭: ননম্নভযবনয মযনয উৎযদবনয কযযণমূ

প্রযপ্ত তথ্য ম যযবরযচনয এককবযবফ প্রজনন ম্পনকযত জ্ঞযবনয অবযফ (২৫%)-মক দযী কযয ববছ ময প্রকল্প
বত প্রনক্ষণ অনুষ্ঠযবনয ভযেবভ আাংনকবযবফ বরও পূযণ কযয বে।

৪.৬.৬ উন্নত ব্রুড উৎযদন ও প্রজনন ম্পনকযত প্রনক্ষণ
সুনফধযববযগীগণ প্রকল্প বত প্রদি প্রনক্ষণবক স্ব-মূল্যযন কবয তথ্য প্রদযন কবযবছন। ননবম্নয নচবত্র তয
উস্থযন কযয বরযোঃ

নচত্র ১৮: প্রনক্ষণ মূল্যযন

উবেখ্য ৭৬% সুনফধযববযগী প্রনক্ষবণয গুরুত্ব অনুধযফন কবয আবযয প্রনক্ষণ প্রদযবনয প্রবযজনীতযয কথয
ব্ি কবযবছন। তবফ প্রনক্ষবণয ভযেবভ উন্নত ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদবন জ্ঞযন রযব কবযবছন ফবর
জযননববছন ১৮% সুনফধযববযগী। সুতযযাং প্রনক্ষবণয ভযন আবযয উন্নত এফাং গ্রণবমযগ্য কযযয দযকযয ফবর
প্রতীভযন ।
৪.৬.৭ যধযযন ও উন্নত গুণগত ব্রুবডয ভবে যথ যকয
যধযযন ও উন্নত গুণগত ভযনম্পন্ন ব্রুবডয ভবে যথ যকয ননণ যব প্রযপ্ত তথ্য ননবম্নয নচবত্র মদখযবনয বরযোঃ

নচত্র ১৯: যধযযন ও উন্নত গুণগত ভযনম্পন্ন ব্রুবডয ভবে যথ যকয

উন্নত গুণম্পন্ন ব্রুড মথবক মফী নযভযবণ মযণু ও মযনয যওয ময ফবর জযননববছন ৭২% সুনফধযববযগী।
অয নদবক ২৮%সুনফধযববযগী গুণগত ব্রুড মথবক মফী পরন যওয ময ফবর জযননববছন ।

৪.৬.৮ যকযনয খযভযয বত উন্নত ভযবনয ব্রুড, মযণু ও মযনয যফযয
প্রকল্পভূি যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয মূব প্রযকৃনতক উৎ নদী মথবক াংগৃীত মযণু বত ব্রুড ভযছ
উৎযদন কযম যক্রভ অব্যত যববছ। আগযভী ২০১৮ যবর মযণু ও মযনয উৎযনদত বর তয চযনল ম যযব
নফতযণ কযয বফ। এজন্য ফতযভযবন মকযন ব্রুড, মযণু ও মযনয নফতযণ কযয ম্ভফ নন। তবফ সুনফধযববযগীগণ
যকযনয খযভযয বত উন্নত ব্রুড, মযণু ও মযনয ক্রবয আগ্র ব্ি কবযবছন।
৪.৬.৯ মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয ব্রুড ও মযনয উৎযদন
মভযট নমুনযনত জনবগযষ্ঠীয শুদৄভযত্র ৯% (২৩জন) মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয ব্রুড ও মযনয উৎযদন কযবজ
ননবযনজত। এখযবন উবেখ্য মম, চযনল ম যযব মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয ব্রুড ও মযনয উৎযদন কযম যক্রভ
ক্রভযন্বব ম্প্রযনযত বে। নাং ভযবছয ব্রুড ও মযনয উৎযদন গ্রণবমযগ্য ম যযব থযকবরও ভযগুয, গুরয
মটাংযয ও যফদযয ব্রুড এফাং মযনয উৎযদন আযনুরূ নব। গুরয মটাংযয ও যফদযয ব্রুড ও মযনয উৎযদন
বৃনিয জন্য আবযয প্রমৄনি উন্নন ও চযনলম যযব ম্প্রযযণ কযম যক্রভ গ্রণ কযয প্রবযজন।
৪.৬.১০ ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন
ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন ও প্রবযবগয ব্যযবয সুনফধযববযগীবদয ভতযভত ননবম্নয নচবত্র উস্থযন
কযয বরযোঃ
৪৫%

কঠ োরভোঠে
প্রঠ োগ

৫৩%

হ্যোচোরী মোলিঠকর
মমঠে চিো উলচত

১%

১%

মোছ উৎপোদঠে
ভুলমকো মেই

মকোে মন্তব্য মেই

নচত্র ২০: ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ প্রবযগ ম্পনকযত ভতযভত

নচবত্র মদখয ময মম, সুনফধযববযগীগবণয ভবে ভৎস্য যযচযনয আইন কবঠযযবযবফ প্রবযগ চযন ৪৫% এফাং ৫৩%
আইন মভবন চরয উনচৎ ফবর ভত প্রকয কবযবছন ময ইনতফযচক।

নচত্র ২১: ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন

তবফ প্রবতযক যযচযনযয মযনজবেন (১৮%), মভযফযইর মকযট য চযলু (১৭%) এফাং ম্প্রযযণ মূরক কযম যক্রবভয
(১৬%) উয তযযয গুরুত্বযবযয কবযবছন। সুতযযাং ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ একনদবক কবঠযযবযবফ প্রবযগ
অন্যনদবক ব্রুড, মযণু ও মযণয উৎযদবন ম্প্রযযণমূরক কযম যক্রভবক আযও মজযযদযয কযযয সুযনয
কবযবছন। ফ কযম যক্রভ (৪৯%) গ্রবণ এ মক্টবয কযনিত সুপর ফব আনবফ ফবর সুপরববযগীগণ অফনত
কবযবছন।

ঞ্চভ অেয
উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ উৎযদবনয অগ্রগনত
৫.১ কযয জযতী ব্রুড ভযছ উৎযদন
প্রকবল্পয আওতয ২৭টি ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয প্রযকৃনতক উৎ বত কযবযয মযণু াংগ্র কবয খযভযবয
প্রনতযরবনয ভযেবভ উন্নত ব্রুড উৎযদন কযয একটি অন্যতভ গুরুত্বপূণ য কযম যক্রভ।

নচত্র ২২: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয নযনাংনদবত উৎযনদত উন্নত কযতরয ব্রুড ভযছ

২৭টি খযভযবয প্রকল্প আযবম্ভয যয ২০১৫ বনয মভ/জুন ভযব প্রযকৃনতক উৎ বত দযনত্বীর কভযকতযযয
ভযেবভ মযণু াংগ্র কবয নয যযনয / পুকুবয প্রনতযরন কযয বে। মযণু/মযনয ৩টি প্রযকৃনতক উৎ মথযক্রবভ
মমুনয, দ্ময ও যরদয নদী বত ০৭-০৫-২০১৫ মথবক ১৮-০৬-২০১৫ নরোঃ তযনযবখয ভবে াংগৃীত ববছ।
ননবম্নয যযনণবত নমুনযনত ৯টি খযভযবয ভজুদকৃত মযণুয নযভযণ, াংগ্রবয স্থযন, নদীয নযভ ও াংগ্রবয
তযনযখ উবেখ কযয বরযোঃ
যযনণ ৯ - নমুণযনত ৯টি খযভযবয ভজুদকৃত মযণুয নযভযণ

ক্রনভক নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯

খযভযয/বকবন্দ্রয নযভ
ভৎস্য ম্প্রযযণ ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র,
পনযদপুয
ভৎস্য প্রজনন ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র,
যযপুয, রক্ষ্মীপুয
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, নযেযইর,
ভভননাং
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয,
নযনাংদী
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয,
ফযবগযযট
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, পুঠিয,
যযজযী
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
চযটবভযয, যফনয
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, মগৌযনদী,
ফনযযর
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
যফ যতীপুয, নদনযজপুয
মভযট

ভজুদকৃত মযণুয
নযভযণ (বকনজ)

াংগ্রবয স্থযন

নদীয নযভ

াংগ্রবয তযনযখ

২.০০

ন এভ নফ ঘযট
পনযদপুয

দ্ময

০৯/০৫/২০১৫

২.০০

যট যজযযী, চট্টগ্রযভ

যরদয

২৫/০৪/২০১৫

২.০০

নযযজগি ঘযট,
নযযজগি

মমুনয

১৬/০৬/২০১৫

১.০০

নফযর ভযননকগি

মমুনয

০৪/০৬/২০১৫

দ্ময

০১/০৭/২০১৫

দ্ময

০৩/০৭/২০১৫

মমুনয

০৭/০৫/২০১৫

মমুনয

২৪/০৫/২০১৫

মমুনয

২৪/০৬/২০১৫

২.০০
১.২০
১.৫০
১.০০
২.০০
১৪.৭০

ন এভ নফ ঘযট
পনযদপুয
আলুনট্ট ঘযট, যবফ
ফযজযয, যযজযী
ফযঘযফযড়ী ঘযট,
যফনয
নগযফযড়ী, মফড়য
যফনয
পৄরছনড় ঘযট,
গযইফযন্ধয

মযণু বত উৎযনদত মযনয ভযছবক প্রযকৃনতক খযবদ্যয যযযন ম্পূযক খযদ্য (গবভয ভুনল/চযউবরয কুড়য৪৫%, নযলযয তখর-৩০%, নপযনভর-১৫%, আটয-৫%, নচটযগুড়-৪%, নবটযনভন ও খননজ উযদযন-১%)

নচত্র ২৩: নবরট মভনবন প্রস্তুতকৃত ম্পূযক ভৎস্য খযদ্য

ভযবছয যীবযয ওজবনয ৩-৫% যবয প্রবযগ কযয বে। প্রনত ৪-৬ ভযবয ভবে শুদৄভযত্র দ্রুত ফধ যণীর, সুেয
যযীনযক গঠন ও যঙবয ভযছবক ব্রুবডয জন্য মযবখ অফনষ্ট ভযছবক নযব মপরয বে। এবযবফ প্রযকৃনতক
উৎবয মযণু বত কযতরয, রুই ও মৃবগর ভযবছয ব্রুড উৎযদন অব্যত যববছ।

নচত্র ২৪: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয, নদনযজপুয এ উৎযনদত উন্নত রুই ব্রুড ভযছ

৯টি নমুনযনত খযভযবয উৎযনদত (ভযচ য - ২০১৭ ম যন্ত) ব্রুবডয নযভযণ ননবম্নয যযনণবত উবেখ কযয বরযোঃ
যযনণ ১০ - নমুণযনত ৯টি খযভযবয উৎযনদত ব্রুড ভযবছয নযভযণ (ভযচ য ২০১৭ ম যন্ত)

ক্রনভক
নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯

খযভযয/বকবন্দ্রয নযভ
ভৎস্য ম্প্রযযণ ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র,
পনযদপুয
ভৎস্য প্রজনন ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র,
যযপুয, রক্ষ্মীপুয
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, নযেযইর,
ভভননাং
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয,
নযনাংদী
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয,
ফযবগযযট
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, পুঠিয,
যযজযী
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
চযটবভযয, যফনয
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, মগৌযনদী,
ফনযযর
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
যফ যতীপুয, নদনযজপুয
মভযট

ব্রুড
উৎযদন
রক্ষযভযত্রয
(বভ.টন)

কযতরয

ব্রুড ভযবছয নযভযণ
রুই
মভযট
গড়
ওজন
ওজন
(বকনজ)
(বকনজ)

মভযট
ওজন
(বকনজ)

গড়
ওজন
(বকনজ)

১.২০

২৪০

১.৩০

৬৪০

৩.৭০

২৩৬২

১.২০

১.০০

২৯৭

১.২০

মৃবগর

মভযট ব্রুড
ভযবছয
নযভযণ
(বভ.টন)

মভযট
ওজন
(বকনজ)

গড়
ওজন
(বকনজ)

০.৮০

৫২৫

০.৭৫

১.৪০৫

২৩৪৮

১.১০

১০০৩

০.৮০

৫.৭১৩

০.৯৫

২৭৫

০.৬৫

২৫

০.৫০

০.৫৯৭

১৩০

১.৫০

৬২০

০.৯০

৫৫৮

০.৬০

১.৩০৮

১.৪০

১৫২

০.৬৫

১৪৬

০.৩৫

১৬৫

০.২৮

০.৪৬৩

১.৪০

১৬২

১.২৫

২২০

১.১০

১৯৮

০.৮৫

০.৫৮০

১.৫০

৫১৪

০.৭৫

২৪৭

০.৬০

১৪৫

০.৫০

০.৯০৬

১.২০

৪০০

০.৯০

১১০০

০.৬০

৬০

০.৫০

১.৫৬০

৩.২০

৪৯৬

১.৮৫

৫৮৫

০.৭০

৪০৮

০.৫০

১.৪৮৫

১৫.৮০

৪৭৪৯

৬১৮১

৩০৮৭

১৪.০১৭

উবযয যযনণবত উস্থযনত তথ্য ম যযবরযচনয নযরনক্ষত বে মম, ৯টি খযভযবয ইবতযভবে ১৫.৮০ মভ.টন
রক্ষযভযত্রযয নফযীবত ১৪ মভ. টবনযও অনধক ব্রুড ভযছ উৎযনদত ববছ। নফনবন্ন খযভযবয ভযবছয ফযড়বন
নকছুটয যথ যকয রক্ষয কযয ময। ভযবছয ফযড়ন ভযবছয মকৌনরতযনিক গুনযগুণ, যননয গুনযগুণ মমভন যননয
তযভযত্রয, নএইচ, যননবত দ্রফীভূত অনিবজন, কযফ যনডযই অিযইড, এযযবভযননয ইতযযনদ এফাং ভযটিয উফ যযয
নি, উৎযনদত প্রযকৃনতক খযদ্য, যফযযকৃত ম্পূযক খযবদ্যয ভযণ ইতযযনদয উয ননবযযীর।

নচত্র ২৫: ভৎস্য প্রনক্ষণ ও ম্প্রযযণ মকন্দ্র পনযদপুয এ উৎযনদত উন্নত কযতরয ব্রুড ভযছ

উবেখ্য ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, ফযবগযযট এয ব্রুবডয গড় ওজন ফ যননম্ন। উি খযভযবয ব্রুড ভযবছয
উৎযদন বৃনিয জন্য প্রবযজনী ব্ফস্থয গ্রণ কযয আফশ্যক।

নচত্র ২৬: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয, নদনযজপুয এ উৎযনদত উন্নত কযতরয ব্রুড ভযছ

প্রকল্পভূি প্রবতযক খযভযবয গবীয নরকূ স্থযন ও চযলু কযয ববছ। ব্রুড ভযবছয পুকুবয নতুন যনন াংবমযজণ
ও পুযযতন যনন আাংনক নযফতযন ভযবছয বৃনি ও প্রজনন নযক্কতযবক ত্বযযনন্বত কবয। প্রবতযকটি খযভযবয
ব্রুড ভযবছয পুকুয যবড় একটি ‘নডবপ্ল মফযড য’ প্রদযন কযয ববছ এফাং নডবপ্ল মফযবড য মযণু/বযনয াংক্রযন্ত
তথ্যযফরী উবেখ কযয ববছ।

নচত্র ২৭: নডবপ্ল মফযড য

প্রকবল্পয আওতয কযবযয ব্রুড উৎযদন রক্ষযভযত্রয ৩৫ মভ.টন। ইবতযভবে অনজযত ববছ ৩১.০৮২ মভ.টন
(৮৮.৮০%)।প্রকল্প মভযবদ অফনষ্ট ব্রুড ভযছ অনযযব উৎযনদত বফ ভবভয প্রকল্প নযচযরক অফনত কবযন।
কযতরয ৩+ ফছবয, রুই ও মৃবগর ২+ ফছবয প্রজনবনয জন্য নযক্বতয অজযন কবয নফধয ২০১৮ যবর
উৎযনদত ব্রুড বত মযণু উৎযদন আযম্ভ কযয বফ। প্রকল্প নযচযরক জযনযন মম, উন্নত ব্রুড উৎযদবনয জন্য
প্রকবল্পয নডননবত ৪টি অনুবভযনদত মটকননক যববছ। এবক্ষবত্র মটকননক-৪ অনুযণ কবয মযনয ও যফতীবত
ব্রুড উৎযদন কবয চযনল ম যযব নফতযণ কযয বফ।
৫.২ মদী প্রজযনতয মছযটভযবছয (SIS) ব্রুড ভযছ উৎযদন
মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয (SIS) ব্রুড (নাং, যফদয ও গুরয মটাংযয) উৎযদন ২৭টি খযভযবযয ভবে ১০টি
খযভযবয কযম যক্রভ শুরু কযয ববছ। SIS ব্রুড উৎযদন আওতযধীন খযভযবযয তযনরকয ননবম্ন প্রদযন কযয বরযোঃ
যযনণ ১১: SIS ব্রুড উৎযদবনয তথ্য
উৎযনদত SIS ব্রুবডয নযভযণ
নাং
যফদয
গুরয
(বভ.টন)
(বভ.টন) (বভ.টন)

মভযট
নযভযণ
(বভ.টন)

ক্রনভক
নাং

খযভযয / মকবন্দ্রয নযভ

রক্ষযভযত্রয ব্রুবডয
নযভযণ (বভ.টন)

১

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, নযেযইর,
ভভননাং

০.০১

--

০.১৫০

০.০৮০

০.২৩০

২

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয,
নযনাংদী

০.০১

০.০৯৯

--

০.০৮০

০.১০৭

৩

ভৎস্য ম্প্রযযণ ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র,
নওগাঁ দয, নওগাঁ

০.০১

০.১৫০

০.১৫০

০.২০০

০.৫০০

৪

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
কযযবফরয ফড়যইগ্রযভ, নযবটযয

০.০১

০.০১৮

--

--

০.০১৮

৫

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, পুঠিয,
যযজযী

০.০১

০.০১১

--

--

০.০১১

৬

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
চযটবভযয, যফনয

০.০১

০.০২৪

--

--

০.০২৪

৭

ভৎস্য প্রজনন ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র,
যযপুয, রক্ষ্মীপুয

০.০২

০.০৬৮

--

--

০.০৬৮

৮

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, মদফীিযয,
কুনভেয

০.০১

--

--

০.০১৫

০.০১৫

৯

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
রযরভননযযট দয, রযরভননযযট

০.০১

০.০২৬

--

০.০২০

০.০২৮

১০

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, কুনড়গ্রযভ
দয, কুনড়গ্রযভ

০.০১

০.০৩০

--

-

০.০৩০

মভযট

০.১১০

০.৪০০

০.৩০০

০.৩৯৫

১.০৯৫

নচত্র ২৮: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয নযনাংদীবত উৎযনদত নাং ব্রুড ভযছ

প্রযকৃনতক উৎ মমভন- যওয, নদী, নফর ও খযর বত মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয মযনয াংগ্র কবয ব্রুড
উৎযদন কযয বে। তবফ ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয নযনাংদীবত যযচযনয উৎবয গুরয মটাংযয ভজুদ কবয
ব্রুবডয জন্য প্রনতযরন কযয বে ময গ্রনবমযগ্য নব। প্রকবল্প ০.২৮ মভ.টন ব্রুড উৎযদন রক্ষযভযত্রযয নফযীবত
ইবতযভবে ১.০৯৫ মভ.টন অনজযত ববছ। খযভযবযয অফকযঠযবভয উন্নবনয পবর প্রকবল্পয অনধকযাং খযভযবয
SIS ব্রুড উৎযদন আযম্ভ কযয বফ ফবর জযনয মগবছ। মযয পবর ব্রুবডয উৎযদন আযও মফবড় মযবফ। এবক্ষবত্র
ব্রুড ও মযনয উৎযদন রক্ষযভযত্রয পুনোঃননধ যযযন কযয মমবত যবয।
তবফ মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয মযনয উৎযদন ও চযল প্রমৄনি চযনল ম যযব ম্প্রযযণ কযম যক্রভ আবযয
মজযযদযয কযয দযকযয মযবত চযনলযয এ ভযছ চযবল রযবফযন বত যবয। পবর প্রকল্প মথবক আফনশ্যক বযবফ
প্রবতযক খযভযবয SIS ব্রুড ও মযনয উৎযদন কযম যক্রভ আযম্ভ কযয দযকযয ময প্রদযনী খযভযয নববফ চযনলয
ননকট প্রদনযত বত যবয।
৫.৩ নফবদী ভযছ (চযইননজ কযয)
প্রকবল্পয অথ যযবন উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন নরবযয কযয, নফগবড ও গ্রয কযয ভযছ চীন বত
আভদযননয ভযেবভ াংগ্রবয উবদ্যযগ মনয ববছ। ইবতযভবে ভযছ আভদযননয প্রবযজনী অনুভনত াংগ্র
কযয ববছ। দযত্র প্রনক্রয চূড়যন্ত কবয আভদযননকযযকবক কযম যযবদ প্রদযন কযয ববছ। আগযভী এনপ্রর / মভ
ভযব চীবনয Chinese Academy of Fishery Science – Fresh water Fisheries
Research Centre, Wuxii, Jiangsu, China বত গ্রয কযয-৩৭০০টি, নফগবড-৩৭০০টি এফাং
নরবযয কযয-৩৭০০টি আভদযনন কযয বে মযয যইজ ৮-১০ ম.নভ.। আগযভী ৩-৪ ফছবযয ভবে
আভদযননকৃত মযনয প্রনতযরবনয ভযেবভ ব্রুড ভযছ যওয মযবফ এফাং কৃনত্রভ প্রজনবনয ভযেবভ মযণু ও মযনয
উৎযদন ও চযনল ম যযব নফতযণ কযয ম্ভফ বফ। ব্রুড নযিকযণ ও কুরনযভয াংযক্ষবণ ট্যযনগাং ও ভযনকযাং
একটি তফজ্ঞযননক িনত নকভ্রৃ অত্র প্রকবল্প ট্যযনগাং ও ভযনকযাং এয মকযন ব্ফস্থয যযখয নন। পবর অফক্ষনত
ব্রুবডয যবথ উন্নত ব্রুড াংনভশ্রবণয আাংকয কযয বে।

লষ্ঠ অেয
১ভ ও ২ ম যযবয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয মূল্যযন প্রনতবফদবনয
সুযনযমূ ও ফযস্তফযন অফস্থয

৬.১ মূল্যযন প্রনতবফদবনয সুযনযমূ ফযস্তফযবনয অফস্থয
ভৎস্য অনধদপ্তয কতৃক
য ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয প্রথভ ও নিতী ম যয ইবতযভবে মথযক্রবভ ১২টি ও ২০টি
যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয ফযস্তফযনত ববছ। তৃতী ম যযব ২৭টি যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন
খযভযবয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প ৭টি নফবযবগয ২৩টি মজরযয ২৭টি উবজরয ফযস্তফযনযধীন যববছ।
ফযাংরযবদবয ভযননচবত্র নতন ম যযবয প্রকল্প এরযকয পৃথক পৃথক যঙ নদব নচনিত কবয মদখযবনয বরয।

নচত্র ২৯: ফযাংরযবদবয ভযননচবত্র নতন ম যযবয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প এরযকয

প্রথভ, নিতী ও তৃতী ম যযবয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প াংক্রযন্ত তুরনযমুরক তথ্য ননম্নফনণ যত যযনণবত প্রদযন
কযয বরযোঃ
যযনণ ১২: ১ভ, ২ ও ৩ ম যযবয প্রকবল্পয নফফযণ

প্রথভ ম যয

নিতী ম যয

তৃতী ম যয

১) মদবয ভৎস্য ম্পবদয যনফ যক
উন্নবনয রবক্ষয ব্রুড ব্যাংক স্থযন,
অন্তোঃপ্রজনন ভস্যয ননযন ও
যযচযনয ভযনরকবদয ভযনম্পন্ন
ব্রুড, মযনয যফযয;

১) মদবয ভৎস্য ম্পবদয যনফ যক
উন্নবনয রবক্ষয ব্রুড ব্যাংক স্থযন,
অন্তোঃপ্রজনন ভস্যয ননযন ও
যযচযনয ভযনরকবদয ননকট গুণগত
ভযন ম্পন্ন ব্রুড ভযছ যফযযকযণ;

১) অন্তোঃপ্রজনন ও াংকযযণ
ভস্যয ননযন কবয যকযনয ভৎস্য
ফীজ উৎযদন খযভযয ও মফযকযনয
যযচযনয ভযনরকবদয ননকট গুণগত
ভযনম্পন্ন ব্রুড ভযছ যফযয
নননিতকযণ;

২) অন্তোঃপ্রজনবন ক্ষনতগ্রস্থ খযভযয/
যযচযনয মূবয উৎযদন ক্ষভতয
বৃনিয ভযেবভ মযনয যফযয বৃনি;

২) মকৌনরতযনিক গুণযগুণ ম্পন্ন ব্রুড
ভযছ উৎযদবনয ভযেবভ জযতী
ভৎস্য উৎযদন রক্ষযভযত্রয অজযন;

২) কযয জযতী প্রজননক্ষভ ভযছ
(ব্রুড ভযছ) এফাং মদী প্রজযনতয
মছযট
ভযবছয
মকৌনরতযনিক
গুণযগুবণয উন্নন;

৩) ভৎস্যচযবলয আদৄননক
করযবকৌর যীক্ষয, প্রদযন ও
প্রনক্ষণ প্রদযবনয ভযেবভ ভৎস্য
চযনলবদয দক্ষতয বৃনি; এফাং

৩) অন্তোঃপ্রজনন ভস্যয দূযীকযবণয
রবক্ষয খযভযযমূবয অফকযঠযবভয
উন্নবনয ভযেবভ উন্নত ভযবনয
মযনয যফযযকযণ;

৩) চযনল ম যযব উন্নতভযবনয ভযবছয
মযণু / মযনয যফযয;

৪) উন্নত ব্রুড/ মযনয যফযযবয
ভযেবভ কভযাংস্থযবনয সুবমযগ সৃনষ্ট
ও দযনযদ্রয নফবভযচন।

৪) ভৎস্যচযল ব্ফস্থযনযয আদৄননক
করযবকৌর প্রদযন ও প্রনক্ষণ
প্রদযবনয ভযেবভ ভৎস্য চযনল,
যযচযনয ও নয যযনয ভযনরকগবণয
দক্ষতয বৃনি কযণ এফাং

৪) ভৎস্য উৎযদন বৃনি; এফাং

৫) উন্নত ব্রুড ভযছ ও মযনয
যফযযবয ভযেবভ কভযাংস্থযন
সৃনষ্ট ও দযনযদ্রয নফবভযচন।

৫) কভযাংস্থযন সৃনষ্ট ও দযনযদ্রয
নফবভযচন।
৫৫৪২.৩৮

প্রকল্প নফফযণ

প্রকবল্পয উবেশ্য

প্রযক্কনরত ব্ (রক্ষ টযকয)

৮২৪.০০

১২৪৯.৮০

প্রকৃত ব্ (রক্ষ টযকয)

৯০৬.৩০

১৩৬৪.৫৪

জুরযই ২০০০ বত

জুরযই ২০০৭ বত

জুন ২০০৫

জুন ২০১২

জুরযই ২০০০ বত

জুরযই ২০০৭ বত

জুন ২০০৬

জুন ২০১৩

১২ টি যকযনয ভৎস্য ফীজ
উৎযদন খযভযয

২০ টি যকযনয ভৎস্য ফীজ
উৎযদন খযভযয

২৭ টি যকযনয ভৎস্য ফীজ
উৎযদন খযভযয

প্রকল্পটি
ববছ।

প্রকল্পটি মকযন ভস্যয ছযড়যই
সুচযরুরুব ফযস্তফযনত ববছ।

প্রকল্প শুরু বত ভযচ য ২০১৭ ম যন্ত
আনথ যক অগ্রগনত ৫৬.৮৯%।
প্রকল্পটি ফতযভযবন ফযস্তফযনযধীন
যববছ।

অনুবভযনদত ফযস্তফযন কযর
প্রকৃত ফযস্তফযন কযর
প্রকল্প এরযকয

ফযস্তফযণ অফস্থয

সুচযরুরুব

ফযস্তফযনত

মবন্ফম্বয ২০১৪ বত নডবম্বয
২০১৯
চরভযন

ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয প্রথভ ও নিতী ম যযবয আইএভইনড কতৃক
য মূল্যযন প্রনতবফদবনয সুযনযভযরয
ফযস্তফযবনয তথ্যযফরী ননবম্ন উস্থযন কযয বরযোঃ

যযনণ ১৩: ১ভ ম যয প্রকবল্পয সুযনযভযরয ও ফযস্তফযন অগ্রগনত

ক্রোঃনাং

সুযনযভযরয

ফযস্তফযন অগ্রগনত

National Breeding Policy চূড়যন্ত১১.২(ক) National Breeding Policy চূড়যন্ত কযবণয কযম যক্রভ ভৎস্য ও প্রযনণম্পদ ভন্ত্রনযরব
কযয;
প্রনক্রযধীন যববছ।
১ভ ম যযব মম ১২টি পযভয নছর তযয জন্য
মবৌত অফকযঠযবভয ননভযযণ/াংস্ক্যয/মভযযভত ১ভ ম যযবয প্রকল্প ভযনপ্তয য আবরযচয ১২টি
১১.২(খ) খযবত (একযন্ত প্রবযজনী ও অভযপ্ত কযজ ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবযয উৎযদন খযচ ব্রুড
ছযড়য) মকযন ব্ নয মযবখ শুদৄভযত্র ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (২ ম যয) বত সুযনয
উৎযদন কযম যক্রভ খযবত ব্ অন্তভূযি কযয মভযতযবফক ফযযে প্রদযন কযয ববছ।
মমবত যবয;

ভৎস্য অনধদপ্তবযয আওতয মম ভস্ত ভৎস্য
পযবভযয পুকুবয যনন যযয ফৎয থযবক অথ যযৎ
১১.২(গ) গবীযতয গবড় ৪ পৄট ম ভস্ত ভৎস্য
পযভযগুবরয অগ্রযনধকযয নবনিবত ব্রুড ব্যাংক
প্রকবল্পয আওতয আনয মমবত যবয;

২ ও ৩ ম যযব ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয জন্য
ননফ যযনচত খযভযয মূবয পুকুবয যযয ফৎয যনন
থযবক এভন খযভযয মূবক অগ্রযনধকযয প্রদযন
কযয ববছ।

যযযবদবয ৬৪ মজরযবক গবড় ২টি কবয
মজরয কবযয কবয মভযট ৩২টি যকযনয ভৎস্য
১১.২(ঘ) পযভয ২ ম যয প্রকবল্পয আওতয আনয মমবত
যবয। এবক্ষবত্র ১ভ ম যযবয ১২টি ভৎস্য
পযবভযয যবথ আযও প্রয ২০টি নতুন পযভয
নফবফচনয আবত যবয;

আইএভইনডয সুযনয মভযতযবফক ২ ম যযব ব্রুড
ব্যাংক স্থযন প্রকবল্প ৭টি নফবযবগয ১৯টি মজরযয
২০টি ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযযবক অন্তভূযি
কযয ববছ।

ভৎস্য অনধদপ্তবযয আওতয মম ভস্ত
যকযনয ভৎস্য পযভয ব্রুড স্থযন প্রকবল্পয/
কযম যক্রবভয আওতয আবফ ম কর পযবভয
১১.২(ঙ) যযচযনয (কভযনযযর/ফযই-মপ্রযডযক্ট নযবফ
মযনয উৎযদন ও নফনক্রয কযজ) কযম যক্রভ নয
চযনরব শুদৄভযত্র ব্রুড কযম যক্রভ মজযড়দযযকযণ
কযয মমবত যবয;

১১.৩

প্রকল্পভূি যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয
মূব উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ
উৎযদন কযম যক্রভবক অগ্রযনধকযয প্রদযন কযয
ববছ। তবফ আবরযচয খযভযয মূব গুণগত ব্রুড,
মযনু ও মযনয উৎযদন, নফক্র, প্রনক্ষণ ও
প্রদযনী কযম যক্রভ অব্যত যযখয ববছ। এবযবফ
উৎযনদত উন্নত ব্রুড ভযছ যযযবদব মফযকযনয
ম যযবয ভৎস্য যযচযনয মূব ধযযযফযনকবযবফ
যফযয কযযয জন্য ব্রুড ভযছ রযরন যরবনয
যবথ যযচযনয কযম যক্রভ অব্যত যযখয জরুযী
নফধয যযচযনয কযম যক্রভ ফন্ধ কযয নন।

ব্রুড উৎযদন কযম যক্রভ পর কযযয নননভি ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয ২ ও ৩ ম যযব ব্রুড
মফযকযনয যযচযনয ভযনরকবদয ব্রুড চযনদয চযনদয ননরুবণয জন্য এননরনস্টাং িনত চযলু

ক্রোঃনাং

সুযনযভযরয
ফযস্তফযন অগ্রগনত
ননরুবনয জন্য এননরনস্টাং িনত চযলু কযয কযয নন। কযযন উন্নত মকৌনরতযনিক গুণ ম্পন্ন
মমবত যবয;
ব্রুড ভযবছয চযনদয নদন নদন মফবড়ই চবরবছ।
মফযকযনয যযচযনয ভযনরকগণ এ ধযবনয ব্রুড
াংগ্রবয জন্য অতযন্ত আগ্র কযবয যকযনয
খযভযবযয যবথ মমযগযবমযগ যযখবছন।

১১.৪

ভযছ উৎযদন বৃনিবত বযর ব্রুড ও মযনযয
য
জন্য ীড যটিনপবকট
িনত (কৃনল নফবযবগয
আওতযধীন ফীজ প্রতযযন াংস্থযয কযবজয
ন্যয) যীক্ষযমূরক বযবফ চযলু কযয ময নকনয
তয নফবফচনযয জন্য ভৎস্য অনধদপ্তবযয নফবল
দৃনষ্ট আকল যণ কযয বরয;

১১.৫

প্রকল্পটিয আওতয অনডট কযম যক্রভ দ্রুত শুরু
কযযয জন্য ভৎস্য ও শুম্পদ ভন্ত্রণযর ও ইবতযভবে প্রকবল্পয অনডট কযম যক্রভ ম্পন্ন
অনডট অনধদপ্তবযয নফবল দৃনষ্ট আকল যণ কযয ববছ।
বরয;

১১.৬

মকযট চাঁদপুয ভৎস্য পযভযটিয মযস্ট যউবজয
নফনবন্ন স্থযবন পযটর ও অতযন্ত জযযজীণ য
অফস্থয মদখয ময। ২ ম যযব তয মভযযভত
কযযয নফলটি গুরুি কযবয নফবফচনয কযয
মমবত যবয;

১১.৭

মন্ট্রযর যযচযযী কভবপ্লি,
মকযট চাঁদপুয,
প্রনতবফদবনয অনুবেদ ১০.৪ এ উনেনখত নঝনযইদ ১ভ ম যযবয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয
ভস্যয / অসুনফধযগুবরয দূয কযযয জন্য আওতয উন্ননমুরক কযম যক্রভ ফযস্তফযনত ববছ
দবক্ষ গ্রন কযয প্রবযজন।
নফধয ২ ম যযব উি কভবপ্লবি নতুন মকযন
কযম যক্রভ গ্রন কযয ম্ভফ নন।

য
ভৎস্য যযচযনয ভযনরকগবণয ীড যটিনপবকট
গ্রবনয নফলব ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ এয
অনুবেদ ৯ উবেখ যববছ। সুতযযাং ভৎস্য যযচযনয
আইন – ২০১০ ফযস্তফযবনয ভযেবভ কযম যকয
কযয ম্ভফ বফ।

মন্ট্রযর যযচযনয কভবপ্লি,
মকযট চাঁদপুয,
নঝনযইদ ১ভ ম যযবয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয
আওতয উন্ননমুরক কযম যক্রভ ফযস্তফযনত
ববছ। এভতযফস্থয ২ ম যযব উি কভবপ্লবি
নতুন মকযন কযম যক্রভ গ্রন কযয ম্ভফ নন।

যযনণ ১৪: ২ ম যয প্রকবল্পয সুযনযভযরয ও তযয ফযস্তফযন অগ্রগনত

ক্রোঃনাং

সুযনযভযরয

ফযস্তফযন অগ্রগনত

১৭.১

আবরযচয কযম যক্রভ দু’টি ম যযব নফগত ১০ ফছয
(২০০২-২০০৬ নরোঃ ও ২০০৭-২০১৩ নরোঃ)
মযফত ফযস্তফযনত ববছ। এ প্রকল্প
ফযস্তফযবনয ভযেবভ প্রকল্পভুি এরযকয
ভযবছয মকৌনরতযনিক (Genetic) তফনচত্রয
ম্পন্ন ব্রুড ভযছ উৎযদবনয নননভি প্রযকৃনতক
উৎ মথবক নফশুি মযণু াংগ্র কযযয নফলব
মফযকযনয যযচযনয/নয যযনয ভযনরক/অযবযটয
ও ভৎস্য চযনলবদয ভবে বচতনতয ততনয
বে। এই কযম যক্রভ মদবয অন্যযন্য স্থযবন
গ্রন কযযয জন্য ভৎস্য ও প্রযনণম্পদ
ভন্ত্রণযর/ ভৎস্য অনধদপ্তয কতৃক
য প্রবযজনী
ব্ফস্থয গ্রন কযয প্রবযজন;

আইএভইনডয সুযনয মভযতযবফক ৩ ম যযব ব্রুড
ব্যাংক স্থযন প্রকল্প ৭টি নফবযবগয ২৩টি মজরযয
২৭টি ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয ৫৫৪২.৩৮
রক্ষ টযকয ব্ব ফযস্তফযবনয জন্য গৃীত ববছ।

১৭.২

প্রকৃত বক্ষ ব্রুড ব্যাংক স্থযবনয মমৌনিকতয
ও এয নযচযরনযয নফলটি নফজ্ঞযননবনিক
নফল। ভযবছয মযনয পুকুবয ছযড়বরই রযবফযন
ওয মযবফ তয নকভ্রৃ ন। পর ওযয জন্য
গুণগত ভযনম্পন্ন মযনয খুফই গুযিপূণ য।
মজন্য এ নফলব কর ভৎস্য চযনলয
বচতনতয বৃনিয জন্য কযম যক্রভ গ্রন কযয
প্রবযজন। মৄগৎবযবফ ভৎস্য যযচযনয আইন
এফাং ভৎস্য ও শুখযদ্য আইবনয প্রবযগ
মজযযদযয কযবত বফ।

রযবজনক ভযছ চযবলয জন্য গুণগত ভযনম্পন্ন
মযনয খুফই গুরুিপূন য। ৩ ম যযবয ব্রুড ব্যাংক
স্থযন প্রকবল্প ভৎস্য চযনলয বচতনতয বৃনিয জন্য
৫৫০০ জন চযনলয প্রনক্ষন এফাং ১০০ জন চযনলয
অনবজ্ঞতয নফননভ পবযয াংস্থযন যযখয ববছ।
মফযকযনয যযচযনযগুনরবক সুষ্ঠুবযবফ নযচযরনযয
জন্য ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযবনয
উবদ্যযগ গ্রন কযয ববছ। এ জন্য ব্রুড ব্যাংক
স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) বত অথ য ফযযবেয
াংস্থযন যযখয ববছ।

যকযনয উবদ্যযগ নদব যযয মদবয মযনযয
চযনদয পূযন কযয কঠিন। ম মক্ষবত্র যকযনয/
মফযকযনয ম যযব উন্নত ব্রুড ব্ফযবযয
নফলটি ফযেফযধকতয আনবত বফ।
াংনেষ্টবদয যযভয গ্রণ কবয যকযবযয
যযযন মফযকযনয ম যযবও এ কযম যক্রভ
নযচযরনযয নফলব ভৎস্য অনধদপ্তয কতৃক
য
প্রবযজনী ব্ফস্থয গ্রন কযয ভীচীন বফ।

যকযবযয যযযন মফযকযনয যযচযনয
ভযনরকগণও মযবত উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন
ব্রুড ভযছ উৎযদন কযম যক্রবভ এনগব আবত যবয
এজন্য তযবদয প্রনক্ষবণয যযযন যকযনয
খযভযয বত উন্নত ব্রুড, মযণু ও মযনয যফযযবয
াংস্থযন ৩ ম যয প্রকবল্প যযখয ববছ। তযছযড়য
প্রকবল্পয আওতয যযচযনয ননফন্ধন, মভযফযইর
মকযট য নযচযরনয এফাং যযচযনয ভযনরকগণবক
আদৄননক যযচযনয ব্ফস্থযনয বমযনগতয প্রদযন
কযয বে। তযছযড়য নয যযনয ভযনরক ও ভৎস্য
চযনলগণবকও প্রনক্ষবণয আওতয আনয ববছ।

১৭.৩
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১৭.৪

মদব নফদ্যভযন প্রযকৃনতক ভৎস্য প্রজনন
মক্ষত্রগুনর াংযক্ষবণয ব্ফস্থয গ্রন কযয
জরুু্যী। প্রবযজবন আইন প্রণবনয উবদ্যযগ
গ্রন কযবত বফ।

ভৎস্য আইন ১৯৫০ াংবযধীত ১৯৮৫ মভযতযবফক
মদব নফদ্যভযন প্রযকৃনতক ভৎস্য প্রজনন মক্ষত্রগুনর
াংযক্ষবণয াংস্থযন যববছ। সুতযযাং এবক্ষবত্র
নতুন আইন প্রণবনয সুবমযগ মনই।

১৭.৫

যফতীবত এই প্রকবল্পয মকযন Phase গ্রন ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) বত ভযপ্ত
কযয বর মখযবন নিতী ম যযব অন্তভূযি ২ ম যযবয প্রকল্পভূি যকযনয খযভযযমূব
খযভযযগুবরযবত অথ যযন কযয ভীচীন বফ নয। মকযন অথ য ফযযে কযয বে নয।

১৭.৬

প্রকল্প ফযস্তফযবনয মক্ষবত্র নডনন অনুযবয
গুণগত ভযনম্পন্ন মবৌত রক্ষযভযত্রয অজযন
কযবত যযযবক ফ যযনধক গুরুি নদবত বফ
এফাং এই নফলব প্রকল্প নযচযরকবদয
ভন্ত্রণযর/নফবযগ প্রবযজনী ননবদ যনয প্রদযন
কযবত যবয।

১৭.৭

ভৎস্য অনধদপ্তবযয দয দপ্তবয মকন্দ্রীবযবফ
যফতী ম যয গ্রণ কযয বর প্রনক্ষণযথীবদয
প্রনক্ষণযথীবদয মভযফযইর নম্বয ও জযতী
মভযফযইর নম্বয  Database ততযী কযযয
নযচত্র নম্বয  Database ততযীয কযজ
উবদ্যযগ ননবত বফ।
অব্যত যববছ।

১৭.৮

ভযবছয মযণু উৎযদবনয ভ ননযনফনেন্ন
নফদুযৎ যফযয নননিত কযযয জন্য
ম যযক্রবভ প্রনতটি খযভযবয উমৄি ক্ষভতযয
মজনযবযটয স্থযবনয ব্ফস্থয কযয প্রবযজন।

ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকবল্প ২৭টি
যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয
প্রবতযকটিবত ১০ KV ক্ষভতয ম্পন্ন মজনযবযটয
যফযয কযয ববছ।

১৭.৯

টগা ী খযভযবযয উিয ও নিভ নদবকয
মদযর মবর মগবছ। এটি জরুনয নবনিবত
মভযযভত কযয প্রবযজন। এছযড়য নিভ
নদবকয মদযবরয ভযন্তযযবর গযজীপুয নটি
কবযযবযবনয ফড় মড্রন থযকয মখযবন গযইড
ওযর ননভযযণ কযয প্রবযজন। তয নয বর
মদযর পুনোঃননভযযবণয যও তয ক্ষনতগ্রস্ত বফ।

গযজীপুয মজরযধীন ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
টগা ী ২ ম যযব ফযস্তফযনত ব্রুড ব্যাংক স্থযন
প্রকবল্পয উন্নবনয জন্য তযনরকযভূি থযকয ৩
ম যযবয প্রকবল্প তয অন্তভূযি কযয ম্ভফয নন।
তবফ ভৎস্য অনধদপ্তবযয অন্য প্রকবল্পয অধীবণ উি
কযজ ম্পযদন কযয মমবত যবয।

১৭.১০

প্রকবল্পয আওতয ভৎস্য ফীজ উৎযদন
খযভযয, টিয, চট্টগ্রযভ-এ যফযযকৃত
যফভযযনফর যম্পটি ব্ফযয কযবত বফ।

ভৎস্য অনধদপ্তয কতৃক
য অন্য খযভযবয ব্ফযয কযয
বে।

১৭.১১

যফতী ম যয গ্রন কযয বর প্রকবল্পয মট্রননাং ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এয আওতয
মিযবযয জন্য ক্রকৃত আফযফত্র মমন প্রনক্ষণযথীবদয মরখযয উবমযগী আফযফত্র ক্র
প্রনক্ষণযথীবদয মরখযয উবমযগী ।
কযয ববছ।

প্রকবল্পয নডনন অনুযবয গুণগত ভযনম্পন্ন
মবৌত রক্ষযভযত্রয অজযনবক ফ যযনধক গুরুি প্রদযন
কবয তয অজযবনয প্রবচষ্টয অব্যত যযখযয জন্য
াংনেষ্ট প্রকল্প নযচযরকগণবক ননবদ যনয প্রদযন
কযয ববছ।

ক্রোঃনাং

১৭.১২

সুযনযভযরয

ফযস্তফযন অগ্রগনত

ভৎস্য অনধদপ্তবযয আওতয
নফদ্যভযন
স্থযনযমূ যক্ষণযবফক্ষণ কযয জরুনয।
আইএনভনড’য সুযনয মভযতযবফক অথ যযন
নফবলতোঃ স্থযনযমূবয ঠিক ীভযনয
যববক্ষ ভৎস্য অনধদপ্তয কতৃক
য ব্ফস্থয গ্রন
ননধ যযযণপূফ যক (বম কর স্থযবন প্রবযজন)
অব্যত যববছ।
ভৎস্য অনধদপ্তয কতৃক
য ীভযনয প্রযচীয
ননভযযবণয উবদ্যযগ গ্রন কযবত বফ।

আইএনভনড কতৃক
য ১ভ ম যয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয ভযপ্ত মূল্যযন (জুন ২০০৬) এফাং ২ ম যয প্রকবল্পয
ভযপ্ত মূল্যযণ (জুন ২০১৩) প্রনতবফদবনয সুযনযভযরয ফযস্তফযবনয অগ্রগনত ম যযবরযচনয প্রতীভযন 
মম, অনধকযাং সুযনয ফযস্তফযনত ববছ অথফয ফযস্তফযবনয চূড়যন্ত ম যযব যববছ। নকছু নীনতগত নিযন্ত
ফযস্তফযবনয জন্য নীনত ননধ যযযণী ম যযব নিযন্ত গ্রন প্রবযজন বড়। উি নিযন্ত যওয মগবর তয ফযস্তফযন
কযয বফ। ১ভ ও ২

ম যযব ফযস্তফযনত ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয ভযপ্ত মূল্যযন প্রনতবফদবন প্রকবল্পয

উবেশ্য মভযটযমুটিবযবফ অনজযত ববছ ভবভয উবেখ কযয ববছ। পবর চযনল ম যযব ভৎস্য উৎযদন বৃনি তথয
কভযাংস্থযন সৃনষ্ট ববছ এফাং দযনযদ্রয নফবভযচবন যতয কবযবছ। এয ধযযযফযনকতয ৩ ম যযব
আইএভইনডয সুযনযব ২৭টি যকযযী ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প ফযস্তফযনত
বে। ফযাংরযবদব যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবযয াংখ্যয ১৩৬টি মযয ভবে ৯৬টি মত যযচযনয সুনফধয
যববছ। অন্যনদবক নতন ম যযব ৫৯টি যকযনয খযভযবয ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয আওতয উন্নত ব্রুড ভযছ
উৎযদন ও নফতযবণয সুু্বমযগ-সুনফধয সৃনষ্ট কযয বে। উবেখ্য মম, মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয (নাং, যফদয,
গুরয মটাংযয ইতযযনদ) মকৌনরতযনিক গুণযগুবনয উন্নন কযম যক্রভ মকফরভযত্র ৩ ম যযবয ব্রুড ব্যাংক স্থযন
প্রকবল্প অন্তভূযি কযয ববছ।

প্তভ অেয
কযম য ও ণ্য ক্র ম যযবরযচনয
৭.১ ননআয-২০০৮ অনুমযী ক্র ম যযবরযচনয
“ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয)” ীল যক প্রকল্পটি নজওনফ অথ যযবন ভৎস্য অনধদপ্তয কতৃক
য ফযস্তফযনযধীন
একটি প্রকল্প। প্রকবল্পয আওতয ননআয-২০০৮ অনুযবয কযম য ও ণ্য ক্র কযম যক্রভ যধযযণবযবফ
ম যযবরযচনয ও ম যবফক্ষণ কযয ববছ। প্রকবল্পয আওতযভুি ২৭টি ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবযয ননভযযণ,
মভযযভত ও াংস্ক্যয কযজ নডননবত ১২টি প্যযবকবজ কযজ নবনিক মমভন- ফযউন্ডযনয ওযর ননভযযণ, পুকুয
পুনোঃখনন ও পুকুয যড় যক্ষয ফাঁধ ননভযযণ, যযচযনয ইউননট ননভযযণ, গবীয নরকূ স্থযন ও যনন যফযয
রযইন ননভযযণ, নফদুযতযন কযজ ইতযযনদ ম্পযদবনয াংস্থযন যযখয ববছ।

নচত্র ৩০: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয নযনাংদীবত নফনননভযত যযচযনযয নযভপরক

কভ াংখ্যক দযত্র প্রনক্রযকযণ, ভ হ্রয ও নননফড় তদযযনকয সুনফধযবথ য কযবজয নযভযণবক ঠিক মযবখ
নডনন’য ১২টি কযম য ক্র প্যযবকজবক ২৭টি খযভযবযয জন্য ২৭টি প্যযবকবজ পুননফ যন্যয কযয ববছ। পবর
একটি খযভযবযয ননভযযণ, পুনোঃননভযযণ ও াংস্ক্যয কযজ একটি প্যযবকবজয ভযেবভ ম্পযদন কযয ম্ভফ ববছ।

নচত্র ৩১: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয নযেযইর, ভভননাং নফনননভযত যযচযনযয একযাং

নচত্র ৩২: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয নযনাংদীবত নফনননভযত যকুযরযয ট্যযাংক

ভৎস্য ও প্রযনণম্পদ ভন্ত্রণযর কতৃক
য প্রকবল্পয আওতয কযম য ক্রবয ১২টি প্যযবকজবক ২৭টি প্যযবকবজ
পুননফ যন্যযকযণ অনুবভযনদত ববছ। এবযবফ ২৭টি প্যযবকজ ধবয ২৭টি খযভযবযয ননভযযণ ও াংস্ক্যয কযজ
ম্পযনদত বে। ভৎস্য অনধদপ্তবযয ননফ যযী প্রবকৌরী, প্রকবল্পয কযযী প্রবকৌরী, মজরয ফয নফবযগী দপ্তবয
দস্থ কযযী ফয উ-কযযী প্রবকৌরী, াংনেষ্ট খযভযয ব্ফস্থযক এয নত যযভযক্রবভ প্রকবল্পয
ফযবজবটয ভবে মফী গুরুত্বপূণ য কযজ মূ ফযস্তফযবনয জবন্য একটি প্রযক্করন প্রস্তুত কযয ববছ। উবেখ্য
ফযবজট াংকুরযবনয জন্য কযবজয নযভযণ ফ যননম্ন নযভযবণ যযখয ববছ। প্রযক্করন প্রস্তুনতবত নডনিউনড মযট
ননডউর ২০১৪ অনুযণ কযয ববছ। তবফ ফযবজবটয ীভযফিতযয দরুন খযভযবযয অবনক প্রবযজনী কযজ
ফযদ যযখয ববছ। দযত্র ডকুবভবি ঠিকযদযবযয মমযগ্যতয, দযত্র দনরর, জযভযনবতয নযভযণ ইতযযনদ উবেখ
কযয ববছ। দযত্র ডকুবভবি নফবলবযবফ ননম্নফনণ যত নফল মূ গুরুবত্বয যবথ সুেষ্টবযবফ উবেখ কযয
ববছোঃ
ক) ঠিকযদযবযয জন্য ননবদ যযফরী;
খ) দযত্র ডযটযীট;
গ) কযবজয যধযযন তযযফরী;
ঘ) কযবজয মেননপবকন;
ঙ) কযবজয গুণগতভযন ফজয যযখয;
চ) কযবজয নযভযণ;
ছ) জযভযনত াংযক্ষণ;
জ) ননভযযণ যভগ্রীয ভযন;
ঝ) কযম য ম্পযদবন নফরম্ব জননত যনস্ত আবযয;
ঞ) কযম য ভযনপ্তয ভ; এফাং
ট) নফর নযবযধ।

৭.২ কযম য ক্র ম যযবরযচনয
ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এয নননফড় নযফীক্ষবণয রবক্ষয নমুনয নববফ ননম্নফনণ যত ২টি কযম য ক্রবয
দযত্র প্রনক্রয উস্থযন ও ম যযবরযচনয কযয বরযোঃ
যযনণ ১৫: ২টি খযভযবযয কযম য ক্রবয দযত্র ম যযবরযচনয
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয নযেযইর,
ভভননাং

মকন্দ্র / খযভযবযয নযভ

ভৎস্য ম্প্রযযণ ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র পনযদপুয

কযবজয নফফযণ (ডনিউ - ১ ও ৩)

১) পুকুয যড় াংযক্ষণ ফাঁধ ননভযযণ; ২) পুকুয
পুনোঃখনন কযজ; ৩) যযচযনয ইউননট ননভযযণ;
৪) গবীয নরকূ স্থযন; ৫) অন্যযন্য ননভযযণ
কযজ (যম্প যউজ ননভযযণ)।

১) পুকুয যড় াংযক্ষণ ফাঁধ ননভযযণ; ২)
পুকুয পুনোঃখনন কযজ; ৩) যযচযনয ইউননট
ননভযযণ।

দযবত্র কযবজয প্রযক্কনরত মূল্য
(টযকয)
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দযত্র ননডউর নফক্রবয াংখ্যয

১৬

১৪

জভযকৃত দযবত্রয াংখ্যয

১১

১২

নযননব দযবত্রয াংখ্যয

৩

৪

ফ যননম্ন উদ্ধৃত দয (টযকয)

৬৬,২০,০৪৯.৩০

৫৮,৮৪,৩৭১.১০

প্রযক্কনরত মূবল্যয উচ্চ/ননম্ন দয (+)(-)

(-)১১.৪২%

ভমূল্য

কযজ ভযনপ্তয ভ (নদন)

১২০

১২০

অনতনযি অনুবভযনদত ভ (নদন)

৮৪

৯০

জযভযনত ফযফদ গনেত অবথ যয নযভযণ

৫%

৫%

ভন্তব্

কযজটি স্তযন্তবযয অবক্ষয যববছ মকননয
নকছু নপনননাং কযজ এখনও অফনষ্ট যববছ।

কযজ স্তযন্তয ম্পন্ন।

দযত্র প্রচযয নফফযণ

নচত্র ৩৩: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয চযটবভযয যফনযবত নননভযত পুকুয যড় যক্ষয ফাঁধ

উব দযবত্র উবেখবমযগ্য াংখ্যক দযত্র ননডউর নফক্র ও দযত্র দযনখর কযয ববছ এফাং মথযক্রবভ ৩ ও
৪টি নযননব দযত্র যওয মগবছ। ডনিউ-০১ প্যযবকবজ ১১.৪২% ননম্ন দয এফাং ডনিউ-০৩ প্যযবকবজ
ভমূবল্য ফ যননম্ন দযত্র যওয মগবছ। সুতযযাং দযবত্র প্রনতবমযনগতয অনুনষ্ঠত ববছ।
২০১৬-২০১৭ অথ য ফছবয ফযস্তফযনযধীন ৬টি ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবযয কযবজয নফফযণ/তযনরকয ননবম্ন
যযনণবত প্রদযন কযয বরযোঃ
যযনণ ১৬: ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছবয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয মূব ফযস্তফযনযধীন ননভযযণ কযবজয নফফযণ
ক্রনভক
নাং

প্রযক্কনরত মূল্য
(টযকয)

কযম যযবদ মূল্য
(টযকয)

ডনিউ-০৪

ভৎস্য ফীজ উৎযদন
খযভযয টযগা যইর
দয, টযগা যইর

২৭,১৯,৫২৫.০৫

২৪,৪৭,৫৭২.৫৪৫
(১০.০০% ননম্ন দয)

পুকুয পুনোঃখনন,
গবীয নরকূ স্থযন
ও অন্যযন্য কযজ

৮০ নদন

ডনিউ-০৮

ভৎস্য ফীজ উৎযদন
খযভযয মভবযপুয
দয, মভবযপুয

৬১,৮৮,৭৪৫.৭৫

৫২,৩৪,৯৯৭.৬৯৮
(১৫.৪১% ননম্ন দয)

ীভযনয প্রযচীয
ননভযযণ/বভযযভত

১৮০ নদন

ডনিউ-২১

ভৎস্য ফীজ উৎযদন
খযভযয ফযগুনয দয,
ফযগুনয

৫৮,৪১,৯৬৮.৩৮

৪২,৮৪,০৭৮.৫১৪
(২৬.৬৭% ননম্ন দয)

পুকুয যড় াংযক্ষণ
ফাঁধ, পুকুয পুনোঃখনন,
যযচযযী ইউননট
মভযযভত ও ীভযনয
প্রযচীয মভযযভত।

১৮০ নদন

ডনিউ-২২

ভৎস্য ফীজ উৎযদন
খযভযয রযরভননযযট
দয, রযরভননযযট

৪৪,৫০,৬৫৫.৮৯

৪০,২২,৯২৪.৩০১
(৯.৬১% ননম্ন দয)

অবযন্তযীন নফদুযতযন,
গবীয নরকূ স্থযন,
যনন যযফযয ব্ফস্থয
ও আন্যযন্য কযজ।

৮০ নদন

৬২,৭৬,০৫৭.৮৬৭
(৯.৭৫% ননম্ন দয)

পুকুয পুনোঃখনন,
গবীয নরকূ স্থযন,
অবযন্তযীন নফদুযতযন,
যনন যযফযয
ব্ফস্থয, উচ্চ জরযধযয
মভযযভত ও আন্যযন্য
কযজ।

৮০ নদন

৫৩,৫৭,০০৮.৫৮

৪৮,৭১,০৪১.১৪৫
(৯.৭৪% ননম্ন দয)

পুকুয পুনোঃখনন,
গবীয নরকূ স্থযন,
অবযন্তযীন নফদুযতযন,
যনন যফযয ও
আন্যযন্য কযজ।

৮০ নদন

৩,১৫,৫২,০৪১.২৮

২,৭১,৩৬,৬৭২.০৭

প্যযবকজ নাং

ফযস্তফযনযধীন
খযভযবযয নযভ

১

২

৩

৪

৫

৬

ডনিউ-২৩

ভৎস্য ফীজ উৎযদন
খযভযয কুনড়গ্রযভ
দয, কুনড়গ্রযভ

ডনিউ-২৪

ভৎস্য ফীজ
উৎযদন খযভযয
ঠযকুযগাঁও দয,
ঠযকুযগাঁও

মভযট

৬৯,৫৪,১৩৭.৬৩

কযবজয নফফযণ

কযবজয
ভীভয

৭.৩ ণ্য ক্র ম যযবরযচনয
প্রকবল্পয নডনন’মত ১৭টি প্যযবকবজ ণ্য ক্রবয াংস্থযন যযখয ববছ। ননআয-২০০৮ অনুযবয দযত্র
ডকুবভি প্রস্তুত কযয ববছ। নননফড় নযফীক্ষবণয রবক্ষয নমুনয নববফ নজনড-১১ ও ৯ প্যযবকবজ
গবফলণযগযবযয মন্ত্রযনত ও নবরট মভনন ক্রবয দযত্র প্রনক্রয ননবম্ন উস্থযন ও ম যযবরযচনয কযয বরযোঃ
যযনণ ১৭: গবফলণযগযবযয মন্ত্রযনত ও নবরট মভনন ক্রবয দযত্র ম যযবরযচনয
মকন্দ্র / খযভযবযয নযভ

প্যযবকজ নাং নজনড - ১১

প্যযবকজ নাং নজনড - ৯

১

২

৩

১) Compound Microscope,

কযবজয নফফযণ

Model-Ph 100, Country of OriginJapan/UK/Germany;
২) HACH Kit Box, Model-FF 2,
Test-10 parameters, Country of
Origin-USA;
৩) Soil Kit Box, Model-DM 15,
Country of Origin-Japan;
৪) Iron Test Kit Box, Model-IR
18B, Range-0-10 mg, Country of
Origin-USA;
৫) Analytical Balance, Model-BL
220, Capacity- 0.001-220 gm,
Division- 1mg Country of OriginJapan - প্রনতটি আইবটভ এয নযভযণ –

Capacity: 40-60 kg / Hour
Type: Sink
Part 2: Pellet and Crusher
Motor: 5.5 HP; 4 kw, single
phase
Size of dies: 3 mm, 4 mm, 5 mm
Net sizes of Crusher: 6 mm
Chassis: 1

নযভযণ - ২৭টি

২৭টি
দযবত্র কযবজয প্রযক্কনরত মূল্য
(টযকয)
দযত্র প্রচযয নফফযণ
দযত্র ননডউর নফক্রবয
াংখ্যয
জভযকৃত দযবত্রয াংখ্যয
নযননব দযবত্রয াংখ্যয
ফ যননম্ন উদ্ধৃত দয (টযকয)
প্রযক্কনরত মূবল্যয উচ্চ/ননম্ন দয
(+) (-)
কযজ ভযনপ্তয ভ (নদন)
অনতনযি অনুবভযনদত ভ
(নদন)
জযভযনত ফযফদ গনেত অবথ যয
নযভযণ
ভন্তব্

১,৮৯,০০,০০০

৪০,৫০,০০০

তদননক জনকণ্ঠ, তযাং-৫/৮/১৫

তদননক ভকযর, তযাং-১৩/১২/১৫

The Bangladesh Today,
Date: 6/8/15
Website: cptu.gov.bd

The Bangladesh Today,
Date: 13/12/15
Website: cptu.gov.bd

৪

৩

৪
২
১,৮১,৯৮,০০০

৩
৩
৪০,৪৭,০০০

(-) ৩.৭১%

(-) ০.০৬%

৯০

৯০

-

-

৫%

৫%

কযজ সুষ্ঠুবযবফ ভযপ্ত ববছ।

কযজ সুষ্ঠুবযবফ ভযপ্ত ববছ।

বযজনভবন নযদযনকযবর প্রকবল্পয আওতয ২টি ণ্য ক্র মথযক্রবভ প্যযবকজ নাং নজনড-১১ গবফলণযগযবযয
মন্ত্রযনত ও প্যযবকজ নাং নজনড-৯ নবরট মভনন (গ্রযইনন্ডাং সুনফধয) ক্র নমুনয নববফ ম যযবরযচনয কযয
ববছ। প্যযবকজ নাং নজনড-১১ গবফলণযগযবযয মন্ত্রযনত ক্র দযত্র প্রস্তুবতয আবগ মকযন ফযজযয দয মযচযই নয
কবযই দযত্র আহ্বযন কযয ববছ। গবফলণযগযবযয মন্ত্রযনতয প্রযক্কনরত মূল্য ধযয ববছ ১,৮৯,০০,০০০ টযকয
(এক মকযটি ঊননব্বই রক্ষ টযকয)। প্রযক্কনরত মূবল্যয নবনি ম্পনকযত মকযন তথ্য প্রকল্প অনপব মনই ভবভয
কযযী প্রবকৌরী অফনত কবযন। দযবত্র গবফলণযগযবযয মন্ত্রযনতয মেননপবকন মথযমথবযবফ প্রস্তুত
কযয নন।
ফতযভযন ফযজযবয নফনবন্ন েযবন্ডয ও ভযবনয মন্ত্রযনত যওয ময। মখযন মথবক উন্নত ভযনম্পন্ন মন্ত্রযনত
াংগ্রবয জন্য মন্ত্রযনতয মেননপবকন আবযয নফস্তযনযত ও সুু্নননেযষ্ট ওয উনচত। পবর আবযয উন্নত ভযবনয
গবফলণযগযবযয মন্ত্রযনত াংগ্র কযয ম্ভফ বতয। ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয নদনযজপুয এয
Compound Microscope টিয ইনরউনভবনট নবস্টভ ইবতযভবে নষ্ট ব মগবছ। ঠিকযদযবযয জযভযনত

ফযফদ গনেত অথ য বত উি Microscope এয মূল্য নফবযজন কযয মমবত যবয।

নচত্র ৩৪: Compound Microscope

প্যযবকজ নাং নজনড-৯ নবরট মভনন (গ্রযইনন্ডাং সুনফধয) প্রকবল্পয আওতয নবরট মভনন ক্রবয মক্ষবত্রও
ফযজযয দয মযচযই নয কবযই ২৭টি মভনবনয প্রযক্কনরত মূল্য ৪০,৫০,০০০ টযকয (চনে রক্ষ ঞ্চয যজযয
টযকয) ননধ যযনযত ববছ (টযকয ১,৫০,০০/মভনন) । দযবত্র নবরট মভনবনয মম মেননপবকন উবেখ কযয
ববছ তয নবরট মভনন ক্রবয মক্ষবত্র অম যযপ্ত ভবভয প্রতীভযন । উি মেননপবকন আবযয ফণ যনযমূরক
ও সুনননেযষ্ট কযয প্রবযজন নছর। পবর আবযয ভযনম্মত নবরট মভনন াংগ্র কযয ম্ভফ বতয। উবেখ্য
নবরট মভনন প্রস্তুতকযযক প্রনতষ্ঠযন কতৃক
য মকযন ব্ফযয ননবদ যনকয প্রদযন কযয নন ময যফযয কযয
একযন্ত প্রবযজন নছর।

প্রকবল্পয কযযী প্রবকৌরী, তফজ্ঞযননক কভযকতযয ও উ-কযযী প্রবকৌরী ভন্বব গঠিত ৩ দস্য নফনষ্ট
ভযরযভযর গ্রণ কনভটি মন্ত্রযনত যীক্ষযপূফ যক চযলু অফস্থয গ্রণ কবযবছন। ফনণ যত মন্ত্রযনত ২৭টি খযভযবয
ফযযে ও যফযয কযয ববছ। ফতযভযবন যফযযকৃত মন্ত্রযনতমূ খযভযয ব্ফস্থযকগণ ব্ফযয কযবছন।

নচত্র ৩৫: Soil Kit Box

ঠিকযদযয কযম যযবদ মভযতযবফক ২৭টি নবরট মভনন মথযভব যফযয কবযবছন। প্রকল্প দপ্তবয ভযরযভযর
গ্রণ কনভটি মথযযীনত ২৭টি নবরট মভনন চযলু অফস্থয গ্রণ কবযবছন এফাং ২৭টি খযভযবয ফযযে প্রদযন
কবযবছন। উি নবরট মভনন খযভযয ব্ফস্থযকগণ ভযবছয ম্পূযক খযদ্য প্রস্তুনতয কযবজ ব্ফযয কযবছন।
পবর ভযবছয ম্পূযক খযদ্য প্রস্তুত ও ব্ফযবয বযবরয পরযপর যওয মযবে। গবফলণযগযবযয মন্ত্রযনত ও
নবরট মভনন ক্র ও ভযন ম্পবকয ম যবফক্ষণ অেযব আবরযচনয কযয ববছ।

নচত্র ৩৬: এযযবযটয (চযলু অফস্থয)

নচত্র ৩৭: এযযবযটয

নচত্র ৩৮: নবরট মভনন (গ্রযইনন্ডাং সুনফধয)

নচত্র ৩৯: যম্প মভনন

নমুনযনত ৪টি দযত্র ম যযবরযচনয মদখয ময মম,
ক) প্রবতযকটি কযম য ক্র কযবজ ননধ যযনযত ভবয অনতনযি ভ ভঞ্জুয কযয ববছ।
খ) দযত্র মূব ঠিকযদযযবদয প্রনতবমযনগতয রক্ষয কযয মগবছ।
গ) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয মূব পূতয কযবজ ব্ফহৃত ননভযযণ যভনগ্র মথযযীনত যীক্ষযগযবয ভযন মযচযই
পূফ যক ব্ফযয কযয ববছ।
মযবযক, ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এয আওতযধীবন ইবতযভবে ম্পযনদত কযম য ও ণ্য ক্র
সুষ্ঠুবযবফ ফযস্তফযনত ববছ এফাং ম্পযনদত কযম যযফরীয ভযন গ্রণবমযগ্য ম যযব যববছ ফবর প্রতীভযন ।
কযম য ও ণ্য ক্র কযজ ম্পযদবনয দযনবত্ব ননবযনজত কভযকতযযবৃে মথযক্রবভ প্রকল্প নযচযরক, মজরয ভৎস্য
কভযকতযয, ননফ যযী প্রবকৌরী, কযযী প্রবকৌরী, উ-কযযী প্রবকৌরী ও খযভযয ব্ফস্থযক তযবদয ননজ
ননজ দযনত্ব যরবনয পবর মতভন উবেখবমযগ্য মকযন ভস্যযয উদ্ভফ নন। প্রকবল্পয কযম য ম্পযদন ও ণ্য
াংগ্রবয কযবজ ননবযনজত জনফর মবথষ্ট ফবর নফবফনচত ববছ।

অষ্টভ অেয
ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন ম যযবরযচনয
৮.১ ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন অগ্রগনত ম যযবরযচনয ও ম যবফক্ষণ
ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযবন আনথ যক যতয প্রদযবনয জন্য ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এ
াংস্থযন যযখয ববছ। ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযবনয জন্য নডননবত ৩৯.০০ রক্ষ টযকয (০.৭০%)
ফযযে যযখয ববছ। ম মভযতযবফক ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযবনয জন্য মজরয ভৎস্য কভযকতযয
ফযযফয প্রকল্প মথবক অথ য ফযযে প্রদযন কযয ববছ। মজরয ভৎস্য কভযকতযযগণ ফযযেকৃত অথ য িযযয মফযকযনয
যযচযনয মূবক ননফন্ধবনয আওতয আনন এফাং আইন ফনভূযতবযবফ মযণু ও মযনয উৎযদন কযম যক্রভ ফবন্ধয
জন্য মভযফযইর মকযট য ও অনবমযন নযচযরনয কবয থযবকন। নমুনযনত ৯টি মজরয ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০
ফযস্তফযন অগ্রগনত ননবম্ন যযনণবত ফনণ যত বরযোঃ
যযনণ ১৮: নমুনযনত মজরযমূব ভৎস্য যযচযযী আইন-২০১০ ফযস্তফযন অগ্রগনত (নডবম্বয - ২০১৬ ম যন্ত)

ক্র:
নাং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯

মভযট
ননফনন্ধত
যযচয
যযচযনয
মজরযয নযভ নযয
য
াং
াংখ্যয
খ্যয
যযজযী
১৫
১৩
নদনযজপুয
৮
৫
ফযবগযযট
৩
৩
ভভননাং ১৭৬
১৭৫
নযনাংদী
৯
৬
যফনয
৯
৮
রক্ষ্মীপুয
২০
১৫
পনযদপুয
২
২
ফনযযর
১৪
১৪
মভযট ২৫৬
২৪১

অননফনন্ধ
ত
যযচযনযয
াংখ্যয
-

ননফন্ধন
প্রনক্রযধী
ন
যযচযনযয
াংখ্যয
৩
২
৫

ফন্ধ
যযচযনয
য
াংখ্যয

মভযফযই
র মকযট য
াংখ্যয

২
১
১
১
৫
১০

১
৩
১
২০
২৫

অনবমযন
াংখ্যয

১৩

১৩

জনযভযনয
য
নযভযণ
(টযকয)
৫০০০
৫০০০

মজর
জ
ন

ভয


২
২

১
১

৯টি মজরয ২৫৬টি ভৎস্য যযচযনযয ভবে ২৪১টি ননফনন্ধত (৯৪.০৭%), ৫টি ননফন্ধন প্রনক্রযধীন (১.৯৭%)
এফাং ১০টি ফন্ধ (৩.৯৫%) যযচযনয যববছ।
প্রকবল্পয অথ যযবন ২৫টি মভযফযইর মকযট য ও ১৩টি অনবমযন নযচযরনয, ৫০০০ টযকয জনযভযনয আদয এফাং ২
জনবক ১ ভযবয মজর প্রদযন কযয ববছ। মফযকযনয যযচযনয মূ ননফন্ধবনয পবর অন্তোঃপ্রজনন,
অনযকনল্পত াংকযযন ও অনযণত মছযট আকযয ভযবছয প্রজনন নযযয কযয ম্ভফয বফ।

প্রকল্প বত ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন ম্পনকযত তথ্যযফরী ননবম্ন উস্থযন কযয র:
আনথ যক ফৎয
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

অথ য ফযযবেয
নযভযণ (রক্ষ
টযকয)
২৪.৪১
৪.৭৫

নযচযনরত
মভযফযইর
মকযবট যয াংখ্যয
৩৩৭
-

আদযকৃত
জনযভযনযয
নযভযণ (টযকয)
২৬,০০০
-

মজর (নদন /
ভয)

ভন্তব্

১ ভয
-

১১ জন জনযভযনয
কযম যক্রভ চরভযন

প্রকল্প বত অথ য ফযযে থযকয ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ প্রবযগ ও মফযকযনয যযচযনয মূবয ননফন্ধন
প্রনক্রয ত্বযযনন্বত ববছ। ইবতযভবে মদবয অনধকযাং মফযকযনয যযচযনয ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০
মভযতযবফক ননফনন্ধত ববছ। পবর আগযভীবত গুণগত ভযনম্পন্ন মযণু ও মযনয প্রযনপ্ত বৃনি যবফ। পরস্বরু
প্রযনন্তক ও মছযট ভযছ চযনলযয উন্নত মযনয ভজুবদয পবর ভযছ চযবল রযবফযন বফন।
৮.২ ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ প্রবযবগ উদ্ভুত ভস্যযফরী
 নফরম্ব নপ  রযইবন্প নফযবনয সুবমযগ নয থযকয;
 াংকযযন ও অন্তোঃপ্রজনন ননণ যবয সুনফধয নয থযকয;
 আইন বগা কযযীবদয (আইবনয অনুবেদ ৫,৬,৭ ও ৯) অথ য দণ্ড প্রবযবগ ীভযফিতয;
 ননফন্ধন / রযইবন্প নফযন আনথ যক/উৎযদন ফছয নবনিক নফলব নননদ যষ্ট নয থযকয;
 যযচযনয ভযনরক কতৃক
য এই আইন অভযবন্যয প্রফণতয;
 যযচযনয ভযনরকগবণয বচতনতয বৃনি কযবত নয যযয;
 যরনযগযদ আকয নযটযন য নফযবনয ভ দযনখর কযযয জটিরতয;
 ব্রুড উন্নন কযম যক্রভ মফযকযনয যযচযনয ভযনরকগবণয ননকট একটি চযযবরনিাং কযম যক্রভ;
 অম যযপ্ত ফযবজট, মযনফযন াংকট, ম্যযনজবেট ও পুনর নয থযকয;
 প্রবযজবনয তুরনয কভ যযচযনয থযকয উৎযদন ব্বতয আঙ্কয;
 ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযবনয জন্য প্রকল্প বত ফযযেকৃত-অথ য প্রবযজবনয তুরনয অপ্রতুর;
 উবেখ্য মম, ভযন ম্মত ব্রুড ভযবছয ঘযটনতজননত উৎযদন ব্যবতয আঙ্কয কযয বে; এফাং
 প্রযকৃনতক উৎবয ব্রুবডয যফযয চযনদযয তুরনয অপ্রতুর।

নফভ অেয
SWOT নফবেলণ
৯.১ SWOT নফবেলণ
1

SWOT (Strengths,

Weaknesses,

Opportunities and Threats) একটি কযঠযবভযগত িনত ময

প্রকবল্পয উি চযযটি নদক মূল্যযন ফয নফবেলণ কবয। তন্বে ফর নদকমূ (Strengths) এফাং দূফ যর
নদকমূ (Weaknesses) প্রকবল্পয অবযন্তযীণ নফল এফাং প্রকল্প ফযস্তফযনকযযী কতৃয বক্ষয ননন্ত্রণযধীন এফাং
সুবমযগমূ (Opportunities) এফাং ঝনৌঁ কমূ (Threats) ফযইবযয নফল ময প্রকল্প ফযস্তফযনকযযী কতৃয ক্ষবক
অনুভযন কযবত  এফাং তদনুমযী নক্র বত । নমুনযনত ৯টি খযভযবযয খযভযয ব্ফস্থযক, াংনেষ্ট ৯
জন উবজরয ভৎস্য কভযকতযয ও ৯ জন মজরয ভৎস্য কভযকতযয SWOT ম্পনকযত ভতযভত প্রদযন কবযবছন।
সুনফধযববযগীগবণয নত অনুনষ্ঠত ৩টি FGD এফাং ১টি স্থযনী ম যযবয কভযযরয এফাং সুনফধযববযগীগবণয
প্রদি তথ্য (Questionnaire Survey) ও আবরযচনযয নবনিবত SWOT নফবেলণ কযয ববছ ময ননবম্ন
উস্থযন কযয বরযোঃ
৯.১.১ ফর নদকমূ (Strengths)
প্রযকৃনতক
উৎ নদী বত াংগৃীত মযণু মথবক উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ প্রযনপ্ত;

উন্নত
 মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনয ম্পবকয চযনলবদয ভযবঝ বচতনতয বৃনি;
যকযনয
 ও মফযকযনয যযচযনয মূব উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড স্টক ততযী;
যকযনয
 ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয ভৎস্য মযণু ও মযনয উৎযদন যক অফকযঠযবভয াংস্ক্যয ও
ননভযযণ;
চীন বত উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন নরবযযকযয, নফগবড ও গ্রযকযয আভদযননয ভযেবভ নতুন
ব্রুড স্টক ততযী;
প্রকল্প
 বত ভৎস্য চযল যক নফনবন্ন মন্ত্রযনত ও যিযভ যফযয;
ভৎস্য
 চযনলবদয উন্নত গুণম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদন নফলক প্রনক্ষণ;
কভয
কতযযবদয নফবদ নক্ষয পবযয ভযেবভ ভৎস্য উৎযদবনয নতুন প্রমৄনি ম্পবকয জযনয; এফাং
প্রকল্প
 ফযস্তফযবন ভৎস্য ও প্রযনণম্পদ ভন্ত্রণযর, নযকল্পনয ভন্ত্রণযর এফাং ভৎস্য অনধদপ্তবযয
বমযনগতয।

1

The origins of the SWOT analysis technique is credited by Albert Humphrey, who led a research project at Stanford University in the
1960s and 1970s using data from many top companies. The goal was to identify why corporate planning failed.

৯.১.২ দূফ যর নদকমূ (Weaknesses)
প্রকবল্প
 উন্নত ব্রুড নযিকযণ ও ব্ফস্থযনয ট্যযনগাং ও ভযনকযাং ব্ফস্থযয সুনফধয নয থযকয;
ব্রুড নযফবণ আদৄননক সুবমযগ সুনফধয মথয অনিবজন যফযয ব্ফস্থয কযযনবয ট্যযঙ্ক ও
নযফবণয জন্য কযবযড য বযযনগযনড়য াংস্থযন নয যযখয;
ভৎস্য
 নজন ব্যাংক (Cryopreservation) প্রনতষ্ঠযয ব্ফস্থয নয যযখয;
প্রকল্প
 কযম যক্রভ চরযকযবর খযভযয ব্ফস্থযকগবণয ফদনর;
মফযকযনয
যযচযনযবত যযনয ব্রুড নফতযবণয ব্ফস্থয নয থযকয;

নডননবত
ব্রুড উন্নন ম্পনকযত স্টযনড/গবফলণয কযম যক্রভ নয থযকয;

SIS
 (ভযগুয,

নাং, যফদয ও গুরয মটাংযয) ব্রুড উৎযদন ও াংগ্রব ধীযগনত অফরম্বন;

চযইনীজ
 কযয আভদযনীবত দীঘ য ভবক্ষণ; এফাং
প্রকল্প
 কতৃক
য ঠিকযদযযগণবক অনতনযি ভ ভঞ্জুবযয যও ননধ যযনযত ভব কযজ ভযপ্ত কযবত নয
যযয।
৯.১.৩ সুবমযগমূ (Opportunities)
চযলবমযগ্য
ভযবছয নভি ব্যাংক, নজন ব্যাংক (Cryopreservation) প্রনতষ্ঠযয সুবমযগ;

যকযনয
 খযভযবয উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ উৎযদন কযম যক্রবভয যবথ মফযকযনয
যযচযনয ভযনরকবদয অাংগ্রবণয পবর গুণগত ভযনম্পন্ন মযণু ও মযনয উৎযদবনয সুবমযগ সৃনষ্ট;
মদী
 প্রজযনতয মছযট ভযবছয ব্রুড প্রনতযরন ও মযনয উৎযদন প্রমৄনি ম্প্রযযবণয সুবমযগ সৃনষ্ট;
একনদবক
ভৎস্য যযচযনয আইন ২০১০ এয ভযেবভ গুণগত ভযণম্পন্ন ব্রুড ও মযনয উৎযদবনয

আইনগত ফযেফযধকতয অন্যনদবক উন্নত ব্রুড ও মযনয উৎযদন প্রমৄনি প্রবযবগ তয ফযস্তফযবনয
সুবমযগ;
ব্রুড নযফবণয জন্য আদৄননক িনত ব্ফযয এফাং উমৄি মযনফযন ( কযবযড য বযযন গযড়ী) এয
াংস্থযন প্রকবল্পয নডননবত যযখয বর তয চযনল ম যযব ধীবয ধীবয ম্প্রযনযত বতয;
প্রকল্প
 মবল যকযনয খযভযয মূব উন্নত ব্রুড উৎযদন কযম যক্রভ অব্যত যযখযয জন্য যকযনয
ননবদ য জযযী ও তয প্রনতযরন; এফাং
প্রযকৃনতক
উৎস্য বত কযবযয মযণু াংগ্র কবয উন্নত ব্রুড উৎযদবনয সুবমযগ এখনও নফদ্যভযন।


৯.১.৪ ঝনৌঁ কমূ (Threats)
নডননবত
ভযবছয ট্যযনগাং ও ভযনকযাং ব্ফস্থয নয থযকয প্রযকৃনতক উৎবয ব্রুড ভযছ এফাং যযচযনযয

পুযযতন ব্রুড ভযবছয নভশ্রবণয ম্ভযফনয;
ব্রুডনযফবণয আদৄননক ব্ফস্থয নয থযকয ব্রুড নযফণকযরীন ব্রুড মৃতুযয আঙ্কয;
প্রকল্পভুি
খযভযযমূব যযজস্ব ফযবজবটয আওতয রক্ষযভযত্রয উৎযদন ও আ থযকয এফাং খযভযবয

পুকুবযয াংখ্যয অপ্রতুর / অম যযপ্ত ওয প্রযকৃনতক উৎবয ব্রুবডয যবথ খযভযবযয ব্রুবডয নভশ্রবণয
প্রফর ম্ভযফনয;
মমবতু
 প্রকবল্প মফযকযনয মক্টবযয অাংগ্রণ কভ তযই প্রকল্প মবল উন্নত ব্রুড উৎযদবনয
ধযযযফযনকতয ধবয যযখবত নয যযযয আঙ্কয;
প্রকবল্পয
 মভযদযবন্ত প্রযকৃনতক উৎবয ব্রুবডয যক্ষণযবফক্ষবণয ব্ফস্থয নয থযকয;
প্রকল্পভুি
খযভযযমূব প্রযকৃনতক উৎ বত মযণু াংগ্র ও রযইন প্রজনন ঠিকবযবফ ম্পযনদত নয

বর কযনিত উন্নত ব্রুড যওয মযবফ নয;
চীন বত আভদযননকৃত নরবযয কযয, নফগবড ও গ্রয কযয বত উৎযনদত মযণু ও মযনযয
নযনচনত ধবয যযখয নয মগবর উন্নত ভযন ও অফক্ষনত ব্রুবডয নভশ্রবণয পবর উবেশ্য ব্যত বফ;
মযনূয
 প্রযকৃনতক উৎ যরদয, দ্ময ও মমুনয নদী বত বযর মযণু যওয নয মগবর উন্নত ব্রুড
উৎযদবন নফম য মনবভ আবফ;
উন্নন
 কযবজ আগ্রী ও স্ব-উিুি (Self-motivated) মফযকযনয যযচযনয, নয যযনয ও ভৎস্য চযনল
ননফ যযচন কযয নয বর প্রকবল্পয কযনিত সুপর ব্থ য বত যবয; এফাং
প্রকবল্পয
 মভযদযবন্ত প্রকবল্পয আওতয উৎযনদত উন্নত ব্রুড প্রনতযরবনয সুনননদ যষ্ট মকযন গযইড
রযইন নয থযকয উি ব্রুড নষ্ট ব মযফযয আঙ্কয যববছ।

দভ অেয
প্রকবল্পয Exit Plan ম যযবরযচনয
১০.১ প্রকবল্পয Exit Plan
প্রকবল্পয নডননবত উবেখ কযয ববছ মম, উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ উৎযদন একটি চরভযন
প্রনক্রয। প্রকল্প মভযদযবন্ত প্রকল্পভুি যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয মূব গুণগত ভযনম্পন্ন উন্নত ব্রুড,
মযণু ও মযনয উৎযদবন একটি প্রযনতষ্ঠযননক কযঠযবভয গবড় উঠবফ ফবর আয কযয ময। স্থযনী ভৎস্য
অনধদপ্তবযয কভযকতযযবৃে মফযকযনয যযচযনয / নয যযনয ভযনরকগণবক কযনযগনয যতয প্রদযন অব্যত
যযখবফন।
ভন্তব্োঃ ভৎস্য অনধদপ্তবযয মূর কযম যক্রবভয আওতয ভযঠ ম যযবয কভযকতযযবৃে মফযকযনয যযচযনয ও
নয যযনযবত উন্নত ব্রুড ও মযনয উৎযদবন ম্প্রযযণমূরক কযম যক্রভ অব্যত যযখবফন। উযভ্রৃ ভৎস্য যযচযনয
আইন ২০১০ ফযস্তফযবন ভৎস্য অনধদপ্তবযয কভযকতযযগণবক ভযনম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদবন
মফযকযনয যযচযনয ভযনরকগণবক কযনযগনয বমযনগতয প্রদযবনয জন্য ননবদ যও প্রদযন কযয ববছ।
চীন বত চরনত ফছবয আভদযননকৃত নরবযযকযয, নফগবড ও গ্রযকযয আগযভী ২০২০ যবর প্রজনবনয জন্য
নযক্ক বফ। ভৎস্য অনধদপ্তয কতৃক
য অনুবভযনদত একটি সুষ্ঠু নযকল্পনযয ভযেবভ যকযনয ও মফযকযনয
খযভযয এফাং যযচযনযবত উি ভযবছয মযণু ও মযনয নফতযণ নননিত কযয ফযঞ্চনী।
১ভ, ২ ও ৩ ম যযব অন্তভুযি মভযট ৫৯টি ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদন কযম যক্রভ
ভৎস্য অনধদপ্তবযয নননফড় নযফীক্ষবণয আওতয এবন তয অব্যত যযখয দযকযয। তযছযড়য যকযনয অফনষ্ট
খযভযয মমখযবন ব্রুড ব্যাংক স্থযবনয সুবমযগ নফদ্যভযন মখযবন ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প গ্রবণয জন্য ৪থ য
ম যযবয নডনন প্রণবণয কযম যক্রভ শুরু কযয উনচত। উন্নত ব্রুড উৎযদন ও মফযকযনয যযচযনয ভযনরকবদয
ননকট নফতযণ নননিত কযয মগবর ভযবছয মটকই উৎযদন বৃনি যবফ।
ফতযভযন উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড উৎযদন কযম যক্রভ অব্যত থযকবর ফযাংরযবদব উন্নত মযনয ভযছ
প্রযনপ্ত নননিত কযয ম্ভফয। পবর ভযবছয মকৌনরতযনিক অফক্ষ মযযধ কবয কযনিত যবয ভযবছয উৎযদন
যওয মমবত যবয।

একযদ অেয
ম যবফক্ষণ
১১.১ ম যবফক্ষণ
পূতয কযজ াংক্রযন্ত
১১.১.১

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয নদনযজপুয এ প্রকবল্পয আওতয ফাঁধ ননভযযবণয যয পুকুয

নাং ২৩ এয যড় যক্ষয ফাঁবধ পযটর ধবযবছ। যড় যক্ষয ফাঁবধয ফযনবয ভযটি বযযট, মড্রনাং ও মরববনরাং কযজ
কযয নন। গবীয নরকূব মডনরবযনয নজ আই যইবয ৩০ পৄট (প্রয) পুযযতন ব্ফহৃত ও ভনযচয ড়য ময
গ্রণবমযগ্য ন। যম্প যউবজ ননম্নভযবনয কযবঠয দযজয রযগযবনয ববছ। কযজ ভযনপ্তয ভ ইবতযভবে
অনতক্রযন্ত ববছ ভবভয খযভযয ব্ফস্থযক অফনত কবযন।
১১.১.২

ভৎস্য ম্প্রযযণ ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র, পনযদপুয প্রকবল্পয আওতয ওবযযবড ট্যযাংবকয নবতবযয

মদযবরয প্লযস্টযয খব মগবছ। ট্যযাংবকয ছাঁদ মভযযভবতয প্রবযজনীতয থযকবরও তয কযয নন। যম্প
যউবজয নপনননাং কযজ, তফদুযনতক রযইন ও যউবজয যবয গতয (১৫ পৄট x ১০ পৄট x ৪ পৄট) ভযটি বযযট
কযয নন। খযভযবযয উিয-নিভ যব ীভযনয প্রযচীবযয ৪০ পৄট (প্রয) মববগা  বড় মগবছ। যনন যফযয
রযইবনয ৩টি ইনবকন নট অযনক্ষত ও কাঁচয অফস্থয যববছ। কযজ ভযনপ্তয মভযদ ফহু আবগ অনতক্রযন্ত
বরও অভযপ্ত কযজ ভযপ্ত কবয কবফ নযগযদ স্তযন্তয কযয বফ তয মকবন্দ্রয অেক্ষ অফনত নন ভবভয জযনযন।
ণ্য ক্র াংক্রযন্ত
১১.১.৩

প্রকবল্পয আওতয ২টি ণ্য ক্র মথযক্রবভ প্যযবকজ নাং নজনড-১১ গবফলণযগযবযয মন্ত্রযনত ও নজনড-

৯ নবরট মভনন (গ্রযইনন্ডাং সুনফধয) ক্রবয মক্ষবত্র মকযন ফযজযয দয মযচযই নয কবযই দযত্র আহ্বযন কযয
ববছ। গবফলণযগযবযয মন্ত্রযনতয প্রযক্কনরত মূল্য ধযয ববছ ১,৮৯,০০,০০০ টযকয (এক মকযটি ঊননব্বই রক্ষ
টযকয)। প্রযক্কনরত মূবল্যয নবনি ম্পনকযত মকযন তথ্য প্রকল্প অনপব মনই ভবভয কযযী প্রবকৌরী অফনত
কবযন। দযবত্র গবফলণযগযবযয মন্ত্রযনতয মেননপবকন মথযমথবযবফ প্রস্তুত কযয নন।
১১.১.৪

প্রকবল্পয আওতয নবরট মভনন ক্রবয মক্ষবত্রও ফযজযয দয মযচযই নয কবযই ২৭টি মভনবনয

প্রযক্কনরত মূল্য ৪০,৫০,০০০ টযকয (চনে রক্ষ ঞ্চয যজযয টযকয) ননধ যযনযত ববছ (টযকয ১,৫০,০০/মভনন)
। দযবত্র নবরট মভনবনয ম্পনকযত মেননপবকন অম যযপ্ত ভবভয প্রতীভযন । উবেখ্য নবরট মভনন
প্রস্তুতকযযক প্রনতষ্ঠযন কতৃক
য মকযন ব্ফযয ননবদ যনকয প্রদযন কযয নন।
১১.১.৫

ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয নদনযজপুয এয Compound Microscope টিয

ইনরউনভবনট নবস্টভ ইবতযভবে নষ্ট ব মগবছ।

ব্রুড ভযছ উৎযদন াংক্রযন্ত
১১.১.৬ প্রকল্পভুি খযভযয মূব যযজস্ব ফযবজবটয আওতয মযণু ও মযনয উৎযদন এফাং আ অজযবনয
রক্ষযভযত্রয চযলু থযকয প্রকবল্পয অধীবন উন্নত ব্রুড উৎযদবনয জন্য নযনভত জরযবয ঘযটনত নযরনক্ষত
বে ময যনফ যক বযবফ প্রকবল্পয উবেশ্য ব্ত কযবছ।
১১.১.৭ মযণু ভজুদ কযম যক্রভ নফগত ৭ই মভ ২০১৫ বত ১৮ই জুন ২০১৫ তযনযবখয ভবে ম্পন্ন ববছ। তবফ
জুবনয ২ ফয ৩ প্তযব মম মযণু াংগৃীত ববছ তয গুণগতভযবন ননম্নভযবনয কযযণ উন্নত মকৌনরতযনিক
গুণম্পন্ন প্রযকৃনতক ব্রুড যধযযনত প্রবতযক ফছবযয মভ ভযবয ভবে নডভ ছযবড়।
১১.১.৮ উন্নত ব্রুড উৎযদন একটি চরভযন প্রনক্রয এফাং মযণু বত ব্রুড ম যন্ত উৎযদবনয জন্য ৩ ফছয ভ
রযবগ নফধয প্রবতযক ফছয মযণু াংগ্র কযয উনচত ময ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্প প্রনতযরন কযয বে নয।
১১.১.৯ নননফড় নযফীক্ষবণয রবক্ষয নমুনযনত ৯টি খযভযবযয ভবে ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, ফযবগযযট
দয, ফযবগযযট এয ব্রুবডয বৃনিয যয তুরনযমূরকবযবফ কভ।
১১.১.১০ প্রকল্পভুি ২৭টি খযভযবযয ভবে ১০টি খযভযবয SIS ভজুদ কযয বরও প্রবতযকটি খযভযবয ৩ প্রজযনতয
মথয নাং, যফদয ও গুরয মটাংযয ব্রুড ভজুদ কযয নন।
১১.১.১১ ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয ফযগযটয, নযনাংদীবত গুরয মটাংযযয ব্রুড মফযকযনয যযচযনয বত
াংগ্র কযয ববছ ময উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন নব নফধয উি ব্রুড যফতীবত মযনয উৎযদবনয জন্য
অনুমৄি।
১১.১.১২ প্রকবল্পয আওতয ভজুদকৃত ব্রুবডয যবথ পুযযতন অফক্ষনত ব্রুবডয নভশ্রবণয মূ ম্ভযফনয যববছ।
ব্রুডবক নভশ্রবণয যত মথবক মুি যযখয এফাং উন্নত মকৌনরতযনিক ব্রুবডয নযনচনত, ফ ও প্রজনন ম্পনকযত
তথ্যযফরী জযনযয জন্য ব্রুড ভযছবক ভযনকযাং ও ট্যযনগাং কযয অতযযফশ্যক। উবেখ্য ইবতযপূবফ য এ ধযবণয ভযনকযাং ও
ট্যযনগাং কযয নন নফধয উন্নত ও নফবদ বত আভদযননকৃত ব্রুড ভযছবক পৃথক যযখয ম্ভফ নন। প্রকবল্পয
নডননবত ভযনকযাং ও ট্যযনগাং কযযয জন্য মকযন াংস্থযন যযখয নন।
১১.১.১৩ ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) বত একটি মপযডযয (প্রযকৃনতক উৎবয উন্নত ভযবনয ব্রুড
ততযী ও ব্ফস্থযনয) প্রস্তুত কযয ববছ ময চযনলবদয চযনদযয তুরনয অপ্রতুর। উন্নত মকৌনরতযনিক গুণ ম্পন্ন
কযবযয ব্রুড মযণু ও মযনয উৎযদন করযবকৌর চযনল ম যযব ম্প্রযযবণয রবক্ষয নবনডও নপল্ম প্রস্তুত এফাং
এতদাংক্রযন্ত ছনফ ম্বনরত পুনস্তকয, নরপবরট, মযষ্টযয ইতযযনদ প্রস্তুবতয মকযন ব্ফস্থয গ্রণ কযয নন।

১১.১.১৪ আভযবদয মদবয অনধকযাং চযনলয নক্ষযয যয কভ। তযবদয একনযগযবয ৫ নদন ব্যী প্রনক্ষণ
প্রদযন কযয বর প্রনক্ষবণয অবনক নফল তযযয আত্বস্থ কযবত যবয নয। পবর প্রনক্ষণ কযম যকযী  নয।
১১.১.১৫ ১ভ ও ২ ম যযব ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্পভুি যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযযমূ ফতযভযবন
যযজস্ব ফযবজবটয আওতয নযচযনরত বে নকভ্রৃ উি খযভযযমূব উন্নত ব্রুড উৎযদবনয মকযন নযফীক্ষণ
প্রবযজন ভযনপক কযয বে নয।
১১.১.১৬ প্রকবল্পয সুষ্ঠু ফযস্তফযবনয নননভবি কযবযয উন্নত ব্রুড নযফণ কযয অতযযফশ্যক। প্রকবল্পয নডননবত
ননযযদ ব্রুড নযফবণয জন্য অনিবজন যফযয সুনফধয ম্বনরত কযযনবয ট্যযাংক  আদৄননক কযবযড য বযযন
ক্রবয মকযন াংস্থযন যযখয নন।
১১.১.১৭ কযবযয মটকই উন্নত ব্রুড উৎযদন ও নফতযণ কযম যক্রভ চযনল ম যযব ম্প্রযযবণয রবক্ষয প্রদযনী
খযভযয স্থযবনয মকযন সুবমযগ যযখয নন।
১১.১.১৮ কযয জযতী ভৎস্য প্রজনবনয রবক্ষয প্রকবল্পয নডনন’মত Cryopreservation িনতবত পুরুল
ভযবছয শুক্রু/ভ্রুণ াংযক্ষবণয ব্ফস্থয কযয নন।
১১.১.১৯ প্রকল্পটিয শুরু বত ভযচ য ২০১৭ ম যন্ত আনথ যক অগ্রগনত ৫৬.৮৯% ফতযভযবন প্রকল্পটিয ফযস্তফযন ঠিক
বথ এনগব চবরবছ। তবফ পূতয কযজ ও ণ্য ক্রবয মক্ষবত্র আবযয যফধযনতয অফরম্বন কযয ফযঞ্চনী।

িযদ অেয
সুযনযভযরয ও উাংযয
১২.১ সুযনযভযরয
পূতয কযজ াংক্রযন্ত
১২.১.১ ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয নদনযজপুয এয পুকুয নাং ২৩ এয যড় যক্ষয ফাঁধ এয পযটর
মভযযভত এফাং গবীয নরকূবয ৩০ পৄট (প্রয) পুযযতন ব্ফহৃত ও ভনযচয ড়য মডনরবযনয নজ আই
যই নযফতযন কবয নতুন নজ আই যই াংবমযজন ফযঞ্চনী। যযযন যম্প যউবজয ননম্নভযবনয
কযবঠয দযজয নযফতযন কযয প্রবযজন। (অনুবেদ ১১.১.১)
১২.১.২ ভৎস্য ম্প্রযযণ ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র পনযদপুবযয ীভযনয প্রযচীবযয ৪০ পৄট (প্রয) বযগা য অাং মকবন্দ্রয
ননযযিযয স্বযবথ য জরুযী নবনিবত পুনোঃননভযযণ কযয প্রবযজন। যম্প যউজ ও অন্যযন্য জযগয ভযটি
বযযবটয কযজ দ্রুত ম্পন্ন কযয দযকযয। ওবযযবড ট্যযাংবকয প্রবযজনী াংস্ক্যয / পুনোঃননভযযণ কযয
ফযঞ্চনী। (অনুবেদ ১১.১.২)
ণ্য ক্র াংক্রযন্ত
১২.১.৩ প্রকবল্পয আওতয যফতীবত ণ্য ক্রবয পূবফ য ২-৩ দস্য নফনষ্ট কনভটিয ভযেবভ ফযজযয দয মযচযই
কবয প্রযক্কনরত মূল্য ননধ যযযন কযয ফযঞ্চনী। উন্নত ভযনম্পন্ন মন্ত্রযনত াংগ্রবয জন্য মন্ত্রযনতয
ননবদ যনকয ম্বনরত মেননপবকন আবযয ফণ যনযমূরক ও সুনননেযষ্ট কযয প্রবযজন। (অনুবেদ ১১.১.৩
ও ১১.১.৪)
১২.১.৪ ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয যফ যতীপুয নদনযজপুয এয Compound Microscope টিয
ইনরউনভবনট মন্ত্রযাং মভযযভত প্রবযজন। প্রবযজনবফযবধ ঠিকযদযবযয জযভযনত ফযফদ গনেত অথ য বত
উি Microscope এয মূল্য নফবযজন কযয মমবত যবয। যযযন যফযযকৃত গবফলণযগযবযয
মন্ত্রযনত মূবয কযম যকযনযতয যীক্ষয কযয দযকযয। মকযন মবন্ত্র ত্রুটি যওয মগবর তয ঠিকযদযযবক
অফনত কবয চর কযয দযকযয। (অনুবেদ ১১.১.৫)
ব্রুড ভযছ উৎযদন াংক্রযন্ত
১২.১.৫ প্রকল্পভুি খযভযয মূব উন্নত ব্রুড উৎযদন এফাং যযজস্ব ফযবজবটয আওতয রক্ষযভযত্রয মযণু ও মযনয
উৎযদন কযম যক্রবভ ভন্ব যধন দযকযয। মযবত উন্নত ব্রুড উৎযদন মকযন বযবফই ক্ষনতগ্রস্ত নয ।
(অনুবেদ ১১.১.৬)
১২.১.৬ প্রকল্পভুি মম ভস্ত খযভযবয সুবমযগ নফদ্যভযন ম ভস্ত খযভযবয কযবযয প্রজনন মভৌসুবভয শুরুবতই
প্রযকৃনতক উৎ বত মযণু াংগ্র কবয নিতীফযবযয ভত ভজুদ কযয ফযঞ্চনী। এ রবক্ষয প্রজনন
মভৌসুবভয প্রথবভই মম মযণু যওয ময তয াংগ্র নননিত কযয দযকযয ভবভয ননবদ যনয প্রকল্প দপ্তয
বত জযযী কযয প্রবযজন। (অনুবেদ ১১.১.৭)

১২.১.৭

উন্নত ব্রুড উৎযদন একটি চরভযন প্রনক্রয তযই চরনত প্রজনন মভৌসুভ মথবকই নিতী ফযবযয ভত
মযণু াংগ্র ও ভজুদ কযম যক্রভ গ্রণ কযয মমবত যবয। পবর যকযনয খযভযযমূব উন্নত
মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুবডয প্রযচুর্য্যতয ফজয থযকবফ এফাং মফযকযনয যযচযনয মূব উন্নত ব্রুড
যফযয কযয ম্ভফ বফ। (অনুবেদ ১১.১.৮)

১২.১.৮ ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, ফযবগযযট দয, ফযবগযযট এয ব্রুবডয উৎযদন বৃনিয জন্য প্রকল্প
দপ্তয বত প্রবযজনী দবক্ষ গ্রণ কযয মমবত যবয। (অনুবেদ ১১.১.৯)
১২.১.৯

প্রকল্পভুি প্রবতযক খযভযবয আফনশ্যকবযবফ নাং, যফদয ও গুরয মটাংযয ব্রুড ভজুদ কবয মথযমথ
নযচম যযয ভযেবভ ব্রুড ততযী কযয দযকযয। এ ভযছগুবরয এক ফছবয প্রজনবনয জন্য নযক্কতয অজযন
কবয নফধয এক ফছয বযই মযনয উৎযদন কযম যক্রভ শুরু কযয দযকযয। পরবযবফ মযনয
উৎযদবনয য SIS ভযছ চযল কযম যক্রভ চযনল ম যযব ম্প্রযযবণয ব্ফস্থয গ্রণ কযয ম্ভফয
বফ। (অনুবেদ ১১.১.১০)

১২.১.১০ ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয ফযগযটয, নযনাংদীবত গুরয মটাংযযয মফযকযনয যযচযনয মথবক
াংগ্রীত ব্রুড ফযনতর কবয প্রযকৃনতক উৎ বত ব্রুড াংগ্রবয ননবদ যনয প্রদযন কযয মমবত যবয।
SIS ব্রুড ও মযনয উৎযদন কযম যক্রভ আবযয মজযযদযয ও ভনন্বতবযবফ ফযস্তফযনত ওয উনচত।
(অনুবেদ ১১.১.১১)
১২.১.১১ ব্রুডবক নভশ্রবণয যত মথবক মুি যযখয এফাং উন্নত মকৌনরতযনিক ব্রুবডয নযনচনত, ফ ও প্রজনন
ম্পনকযত তথ্যযফরী জযনযয জন্য ব্রুড ভযছবক ভযনকযাং ও ট্যযনগাং কযয অতযযফশ্যক। (অনুবেদ
১১.১.১২)
১২.১.১২ উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদন ও নফতযণ নফলক একটি অননধক ৩০
নভননট নবনডও নপল্ম প্রস্তুত কযয মমবত যবয। এছযড়য এতদাংক্রযন্ত পুনস্তকয, নরপবরট, মযস্টযয
ইতযযনদ প্রস্তুত ও নফতযণ কযবর এ নফলব জনবচতনতয আবযয বৃনি যবফ। (অনুবেদ ১১.১.১৩)
১২.১.১৩ চযনলবদয ৫ নদবনয প্রনক্ষণবক ২ ধযব - প্রথবভ ৩ নদন এফাং ১৫-২০ নদন য যফতী ধযব ২ নদন
প্রনক্ষণ (যযন্ড আউট) প্রদযন কযয বর এফাং প্রনক্ষবণ মভৌনখক নফলবয যযযন ব্ফযনযক
নফলবয মন যযখয বর প্রনক্ষণটি আবযয কযম যকনয বফ। (অনুবেদ ১১.১.১৪)
১২.১.১৪ ১ভ ও ২ ম যযব ফযস্তফযনত ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্পভুি ৩২টি খযভযবয উন্নত, মযণু ও মযনয
উৎযদন কযম যক্রভ ৩ ম যযবয প্রকবল্পয অধীবন নননফড় নযফীক্ষবণয আওতয আনয দযকযয।
(অনুবেদ ১১.১.১৫)
১২.১.১৫ প্রকল্প বত ননযযদ ব্রুড নযফবনয জন্য একযনধক অনিবজন যফযয সুনফধয ম্বনরত কযযনবয
ট্যযাংক আদৄননক কযবযড য বযযন ক্রবয ব্ফস্থয কযয ফযঞ্চনী। (অনুবেদ ১১.১.১৬)
১২.১.১৬ উন্নত ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদন করযবকৌর চযনল ম যযব ম্প্রযযবণয রবক্ষয খযভযয বত ীনভত
নযভযণ ব্রুড যফযয কবয প্রবতযক খযভযবযয আওতয ৫ জন যযচযনয ভযনরবকয খযভযবয ব্রুড
উৎযদন প্রদযনী খযভযয স্থযন কযয মমবত যবয। (অনুবেদ ১১.১.১৭)

১২.১.১৭ মদব আদৄননক ভৎস্য প্রজনবনয রবক্ষয প্রকবল্পয আওতয Cryopreservation িনতবত পুরুল
ভযবছয শুক্র/ভ্রূণ াংযক্ষবণয ব্ফস্থয কযয প্রবযজন। (অনুবেদ ১১.১.১৮)
১২.১.১৮ আভদযননবমযগ্য চযইননজ কযয একটি সুষ্ঠু নযকল্পনযয ভযেবভ প্রনতযরন এফাং মযণু ও মযনয
উৎযদন এফাং নফতযণ কযয ভীনচন বফ।
১২.১.১৯ ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) এয আওতয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয মূব পূতয কযজ
ফযস্তফযন দযবত্রয ননডউর মভযতযবফক ম্পন্ন কযয ফযঞ্চনী। অন্যথয দযবত্রয তয মভযতযবফক
ঠিকযদযবযয ননকট বত অনতনযি ভবয জন্য জনযভযনয আদয মমবত যবয।
১২.১.২০ ১ভ, ২ ও ৩ ম যযবয প্রকল্পভুি খযভযযমূবক স্থযীবযবফ ব্রুড ব্যাংক নববফ মঘযলণয ও নননফড়
নযফীক্ষবণয আওতয আনয প্রবযজন। তবফ চযনলবদয চযনদয পূযবণয রবক্ষয একর ব্রুড ব্যাংবকয
ব্রুড বত মযণু ও মযনয উৎযদন কযয মমবত যবয।
১২.১.২১ খযভযবয সুষ্ঠু ব্ফস্থযনয ও প্রকল্প কযম যক্রভ সুষ্ঠুবযবফ ফযস্তফযবনয নননভবি খযভযয ব্ফস্থযকগণবক
প্রকল্প কযম যকযরীন ফদনর নয কযয ফযঞ্চনী বফ।

১২.২ উাংযয
ফযাংরযবদ নফর্শ্ব্যী চতুথ য ভৎস্য উৎযদনকযযী মদ নববফ স্বীকৃত। ভৎস্য অনধদপ্তবযয “ব্রুড ব্যাংক স্থযন
(৩ ম যয)” ীল যক প্রকল্পটি একটি জনগুরুত্বপূণ য ও মৄবগযবমযগী নফজ্ঞযননবনিক প্রকল্প। এ প্রকবল্পয কযম যক্রভ
মটকই ভৎস্য উৎযদন বৃনিবত যযনয অফদযন যযখবত ক্ষভ। প্রকবল্পয সুনফধববযগীগণ উন্নত মকৌনরতযনিক
গুণম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদন কযম যক্রভবক অতযন্ত ভবযবমযগী ও ভৎস্য চযবল উকযযী ফবর ফণ যনয
কবযবছন। ভৎস্য অনধদপ্তবযয আওতয অফনষ্ট খযভযয মূব ব্রুড ব্যাংক স্থযবন যফতী ম যযবয প্রকল্প গ্রণ
কযয বর ভৎস্য চযনলযয যনফ যকবযবফ উকৃত বফ এফাং মদব মটকই ভৎস্য উৎযদন বৃনি যবফ।

নযনষ্ট-১
ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকবল্পয আওতযধীন ১ভ, ২ ও ৩ ম যযবয মথযক্রবভ যকযনয ১২টি, ২০টি ও ২৭টি
ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবযয তযনরকয
নফবযগ

১ভ ম যযবয যযচযনয/ খযভযবযয নযভ

২ ম যযবয যযচযনয/ খযভযবযয নযভ

(১) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয,
মগযযরগি

(১) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, ম্বুগি, ভননাং

(১) ভৎস্য প্রনক্ষণ ও ম্প্রযযন মকন্দ্র, পনযদপুয

(২) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, জযভযরপুয

(২) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, নযনাংদী

(৩) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, টগা ী দয,
গযনজপুয

(৩) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, মুন্পীগি

(৪) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, যযজফযড়ী

(৪) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, টযাংগযইর

ঢযকয
(২) কযয যযচযনয কভবপ্লি, কটিযনদ,
নকবযযগি

৩ ম যযবয যযচযনয/ খযভযবযয নযভ

(৫) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, ভযকযেয,
ভভননাং
(৬) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, নযেযইর,
ভভননাং
(৭) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, মনত্রবকযনয

ভভননাং

(৩) মন্ট্রযর নপ যযচযনয কভবপ্লি,
মকযটচাঁদপুয, নঝনযইদ

(৫) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, মবযয
(বতরযনয)
(৬) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, কুনষ্টয

(৮) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, মভবযপুয

(৭) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, চুযডযগা য

খুরনয
(৪) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয,
ভযগুযয

(৮) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, জীফননগয,
চুযডযগা য
(৯) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, ডুমুনযয, খুরনয

(৯) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয,ফযবগযযট

(১০) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, নড়যইর
(৫) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয,
নযবটযয

(১৩) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,

(১০) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, নযবচযর,
চযযইনফযফগি
(১১) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, নওগাঁ
(১২) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, কযযফযরয,
ফড়যইগ্রযভ, নযবটযয
(১৩) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, পুঠিয, যযজযী

ঈর্শ্যদী, যফনয

(১৪) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, চযটবভযয, যফনয

(১১) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, ভযরনতনগয,
ফগুড়য

যযজযী
(১২) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, যযজযী
(৬) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
াঁচনফনফ, জপুযযট
(৭) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
মচৌেগ্রযভ, কুনভেয

(১৪) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, জযগা যনরয,
দয, কুনভেয

(৮) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
যযভযযইর, দয, েযহ্মণফযনড়য

(১৫) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, মযনযগযজী, মপনী

চট্টগ্রযভ

ফনযযর

(৯) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয,
টুযখযরী

(১৬) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, টিয, চট্টগ্রযভ

(১৮) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, মদনফিযয, কুনভেয

(১৭) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, মবযরয

(১৯) ভৎস্যফীজউৎযদনখযভযয, মগৌযনদী,ফনযযর
(২০) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, মভবনেগি,
ফনযযর

(১০) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,
দয, ঝযরকযঠি

(২১) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, ফযগুনয
(১৮) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, নথফযনড়,
নভঠযপুকুয, যাংপুয

যাংপুয
(১৯) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, কুনড়গ্রযভ

নবরট

(১১) কযয যযচযনয কভবপ্লি, কুন,য
ননফগি, নফগি
(১২) কযয যযচযনয কভবপ্লি, যনন্তগি,
সুনযভগি

(১৫) ভৎস্য প্রজনন ও প্রনক্ষণ মকন্দ্র, যযপুয,
রক্ষ্মীপুয
(১৬) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, ছযগরনযইয, মপনী
(১৭) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, মচৌভসৄনী,
মফগভগি, মনযযখযরী

(২০) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, যবস্তযগি,
নফগি

(২২) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, রযরভননযযট
(২৩) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয,দয , কুনড়গ্রযভ
(২৪) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, দয, ঠযকুযগাঁ
(২৫) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, যফ যতীপুয,
নদনযজপুয
(২৬) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, মতযফগি,
মফযচযগি, নদনযজপুয
(২৭) ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, পুরযট দয,
নদনযজপুয

নযনষ্ট-২
ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প এয ভযঠ ম যযবয জনয কযম যক্রভ নফলব

প্রকল্প নযচযরবকয জন্য প্রশ্নভযরয
সঠিক উত্তরেে যব (∙) টিক চিহ্ন চিন ও উত্তে চিখু ন
ক) প্রকল্প নযচযরবকয নযভোঃ
মভযফযইর নাং:
খ) প্রকবল্প দযনত্ব গ্রবণয তযনযখোঃ
গ) যক্ষযৎকযয গ্রবণয তযনযখোঃ
ভোঃ
১. প্রকবল্পয রক্ষযভযত্রয ও ২০১৬-১৭ যবরয নডবম্বয ২০১৬ ম যন্ত অগ্রগনত
নফফযণ

রক্ষযভযত্রয

অজযন

ভন্তব্

ক) আনথ যক (Financial)
ফযস্তফ ( Physical)
খ) উৎযদন
১) খযভযয আদৄননকযন
২৭টি খযভযয
২) কযবযয ব্রুড ভযছ উৎযদন
৩৫ মভ.টন
৩) SIS ব্রুড উৎযদন
০.২৮ মভ.টন
৪) কযবযয গুণগত ভযন ম্পন্ন মযণুবযনয উৎযদন
০.৪৪ মভ.টন
৫) কযবযয উন্নত মযনয ভযছ
২৬ রক্ষ
৬) SIS মযনয ভযছ
৩.১০ রক্ষ
৭) ভযবছয ফনধ যত উৎযদন / ফৎয
৫০০০ মভ.টন
৮) ভৎস্য চযনল, মজবর, গযীফ ও ভুনভীন মফকযয জনবগযষ্ঠীয ৩০,০০০ জন
কভযাংস্থযন সৃনষ্ট
৯) যনন ও ভযটি যীক্ষযয মন্ত্রযনত যফযয
২৭ মট

২) এনডন / আযএনডনয াংস্থযন মভযতযবফক অথ য চযনদয ও ফযযবে মকযন ঘযটনত আবছ নকনয, থযকবর তযয
কযযণ নক?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
৩) এনডন / আযএনডনবত অথ য প্রযনপ্তবত মকযন ভস্যয আবছ নকনয, থযকবর ফণ যনয করুন
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
৪) ণ্য ও কযম য ক্রবয মক্ষবত্র নডননয Total procurement plan মভযতযবফক ননধ যযনযত ভব কযয
বে নকনয, কযয নয ব থযকবর ফণ যনয করুন
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
৫) প্রকল্প ফযস্তফযবন ফযনল যক কভয নযকল্পনয কযয ব থযকবর ম মভযতযবফক প্রকল্প ফযস্তফযন অগ্রগনতয
াংনক্ষপ্ত নফফযণ প্রদযন করুন (অনুগ্র পূফ যক কভয নযকল্পনযয কন যফযয করুন)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
৬) প্রকল্পভুি খযভযয মূব যযজস্ব ফযবজট ও উন্নন ফযবজট ভুি কযম যক্রবভ মকযন নফবযযধ/অসুনফধয থযকবর
ফণ যনয করুন
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
৭) প্রকবল্পয আওতয ম্পযনদত/চরভযন নফনবন্ন ণ্য াংগ্র ও কযম য ম্পযদবনয মক্ষবত্র অসুনফধয মূ (মনদ
থযবক):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
৮) ক) নফবদ বত উন্নত প্রজযনতয ব্রুড আভদযননকযণ
≥ যাঁ

≥ নয

উিয নয বর
ক) আভদযননয ম্ভযব্ তযনযখোঃ______________________________________
খ) ভযবছয প্রজযনতয নযভোঃ________________________________________
গ) মকযন মদ বত আভদযনন কযয বফোঃ______________________________
ঘ) প্রজযনত নবনিক ভযবছয াংখ্যয/ নযভযণোঃ____________________________
৯) প্রকবল্পয আওতয প্রযকৃনতক উৎ বত কযবযয (রুই জযতী) মযণু/ মযনয ভযছ/ SIS (মদী মছযট প্রজযনতয
ভযছ) ব্রুড /নফবদী জযবতয ব্রুড ভজুবদয নযভযণোঃ
ক) প্রযকৃনতক উৎ বত কযবযয মযণু/ মযনযোঃ_______________মকনজ
খ) নফবদী জযবতয ব্রুডোঃ______________________________মকনজ
গ) SIS ব্রুডোঃ______________________________________মকনজ
১০) মটকই উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ও মযনয ভযছ যফযয নননিতকযবণয জন্য প্রকল্প মথবক
গৃীত ব্ফস্থয ফণ যনয করুন
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১১) ব্রুড ভযবছয গুণগতভযন উন্নবনয জন্য প্রকল্প বত গৃীত ব্ফস্থয ফণ যনয করুন
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১২) ক) প্রকল্প বত প্রনক্ষণ প্রযপ্তবদয ডযটযবফইজ প্রস্তুত ববছ নকনয?
≥ যাঁ

≥ নয

≥ প্রস্তুত বে

খ) নডবম্বয ২০১৬ ম যন্ত যকযনয ও মফযকযনয ম যযব প্রনক্ষণপ্রযপ্ত সুপরববযগীবদয াংখ্যযোঃ
১। যকযযীোঃ
রক্ষযভযত্রয_________জন
২। মফযকযযীোঃ রক্ষযভযত্রয_________জন

অনজযত_________জন
অনজযত_________জন

১৩) প্রকল্প মথবক প্রনক্ষণ পবরযআ কযয ব থযকবর নকবযবফ পবরযআ কযয 
≥
≥
≥
≥
≥

ব্নিগত অনবজ্ঞতয নফননভ
অবরযচনয বয অনুষ্ঠযন
যযচযনয/ নয যযনয নযদযন
অনবজ্ঞতয নফননভ পয
অন্যযন্য (উবেখ করুন)____________________________________________________________

১৪) নফবদব নক্ষয পবযয তথ্যযফরীোঃ
ক) তফবদনক নক্ষয পবযয তথ্যোঃ
কভযকতযযয
নযভ ও
দফী

াংস্থয ও কভযস্থর
প্রনক্ষণ মদবয
নযভ
প্রনক্ষণ
ফতযভযন ফৎয
কযরীন

নক্ষয
পবযয
নফল

নক্ষয পবযয
সুযনযভযরয

ফযস্তফযন
অগ্রগনত

খ) তফবদনক নক্ষয পবযয প্রনতবফদবনয সুযনযভযরয ফযস্তফযবনয জন্য গৃীত ব্ফস্থযয ফণ যনয
প্রদযন করুনোঃ
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
১৫)

ক) প্রকল্প বত ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ প্রবযবগয নফফযণ
অথ য ফযযবেয নযচযনরত মভযফযইর
নযভযণ
মকযবট যয াংখ্যয

ফৎয

আদযকৃত জনযভযনযয
নযভযণ (টযকয)

মজর
(নদন/ভয)

ভন্তব্

২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
খ) ভৎস্য যযচযনয আইন ২০১০ ফযস্তফযবন প্রকল্প বত গৃীত অন্যযন্য কযম যক্রবভয (মনদ থযবক)
নফফযণ নদনোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
গ) ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযবনয অসুনফধয মূ উবেখ করুনোঃ

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১৬) প্রকবল্পয উকযযববযগীবদয উৎযদন ও আ বৃনি ম্পনকয মকযন তথ্য থযকবর তয ফণ যনয করুনোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১৭) প্রকবল্পয এ ম যযব মকযন নফবল পরতয (মনদ থযবক):
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
১৮) প্রকল্প বত সুনফধযববযগীগণ কতৃক
য প্রযপ্ত সুনফধযনদ উবেখ করুনোঃ
≥
≥
≥
≥

প্রকল্প কতৃক
য প্রদি প্রনক্ষণ
প্রকল্প বত ব্রুড ভযছ / মযণু / মযনয যফযয (ক্র/ নফক্র)
যকযনয খযভযযস্থ প্রদযনী কযম যক্রবভ অাং গ্রন
অন্যযন্য (উবেখ করুন)__________

১৯) মফযকযযী যযচযনয নয যযনযবত ভযন ম্পন্ন মযণুবযনয ও মযনয ভযছ উৎযদবনয ফতযভযন অফস্থয ম্পবকয
আনযয মূল্যযনোঃ
≥
≥
≥
≥

তুরনযমুরক ভযনম্পন্ন মযণুবযনয ও মযনয ভযছ উৎযনদত বে
নযফতযন শুরু ববছ
যযচযনয ভযনকরবদয প্রনতনক্রয আযনুরু নব
মকযন ভন্তব্ মনই

২০) প্রকবল্পয SWOT মূ ফণ যনয করুনোঃ
ফর নদকোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
দুফ যর নদকোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
সুবমযগোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ঝনৌঁ কোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
২১) প্রকবল্পয exit plan ম্পবকয আনযয ভতযভত ফণ যনয করুন

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
২২) প্রকল্প ফযস্তফযবন মকযন ভস্যযয ম্মুখীন বর তয ফণ যনয করুন
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
২৩) প্রকল্প ফযস্তফযবন জনফবরয ঘযটনত থযকবর ফণ যনয করুন
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
২৪) প্রকল্প ফযস্তফযন ম্পনকযত অন্য মম মকযন তথ্য (মনদ থযবক)
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

তথ্য াংগ্রকযযীয নযভোঃ

তযনযখোঃ

ভোঃ

নযনষ্ট-৩
ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প এয ভযঠ ম যযবয জনয কযম যক্রভ নফলব
কযযী প্রবকৌরীয জন্য প্রশ্নভযরয
প্রবকৌরীয নযভোঃ
অত্র প্রকবল্প কযবজয মভযদোঃ

মভযফযইর নাং
ফৎযোঃ

ক্রভ
নফফযণ
প্রযক্কনরত/ নযকনল্পত
ক) দযত্র আফযন াংক্রযন্ত
১
প্যযবকজ/ দযত্র াংখ্যযোঃ
২
ধযন অনুমযী দযবত্রয াংখ্যযোঃ
ভযরযভযরোঃ
কযম যোঃ
৩
দযত্র অনুমযী প্যযবকবজয নযভোঃ
৪
প্রনতটি প্যযবকবজ কতটি কবয রট আবছোঃ
৫
ক্র িনতোঃ
দযত্র নত্রকয প্রকয কযয বতয নক নয? (প্রকযবয
৬
তযনযখ ও নত্রকযয নযভ  কন যফযয করুন)
দযত্র (১ মকযটি টযকযয উবয) ননটিইউ এয ওবফ
৭
যইবট প্রকয কযয ববছ নকনয?
খ) দযত্র দযনখর াংক্রযন্ত
দযত্র দযনখবরয তযনযখ কত নছবরয?
৮
কতটি দযত্র নফক্র বনছবরয?
৯
১০ কতটি দযত্র জভয বড়নছবরয?
পুনোঃদযত্র আফযন কযয বনছবরয নকনয
১১
গ) দযত্র উন্ুিকযণ ও মূল্যযন
দযত্র উন্ি কনভটিয দস্য কত নছবরয
১২
১৩ উন্ুিকযবনয ভ কতজন উনস্থত নছবরয
দযত্র মূল্যযবনয কনভটিয কযউবক দযত্র উন্ুি
১৪
কনভটিবত অন্তভুযি কযয বনছবরয নকনয?
১৫ মূল্যযন কনভটিয দস্য াংখ্যয কত নছবরয
মূল্যযন কনভটিবত ফযইবযয দপ্তবযয দস্য নছবরয নক নয?
১৬
থযকবর কতজন?
কত তযনযবখ মূল্যযন মল কযয ববছ?
১৭
১৮ উমৄি (Responsive) দযদযতযয াংখ্যয কত?
মূল্যযন প্রনতবফদন কত তযনযবখ মথযমথ কতৃযবক্ষয
১৯
ননকট জভয মদয বনছবরয?
২০ কত তযনযবখ দযত্র চুড়যন্ত অনুবভযদন মদয বনছবরয?
দযত্র Delegation of fin ancial power
২১
অনুমযী মথযমথ কতযক্ষ কতৃযক অনুবভযনদত বনছবরয
নকনয?
ঘ) কযম যযবদ প্রদযন াংক্রযন্ত
কত তযনযবখ Notification of award জযযী কযয
২২
ববছ?
Initial Tender Validity Period এয ভবে
২৩
Contract award কযয ববছ নকনয?
২৪ Contract award CPTU এয ওবফযইবট প্রকয

ভযোঃ
প্রকৃত

ভন্তব্

মফযোঃ

ক্রভ

নফফযণ
কযয বনছবরয নকনয?
২৫ প্রযক্কনরত মূল্য (টযকয)
২৬ উিৃত দয (টযকয)
২৭ চুনিমূল্য (টযকয)
২৮ চুনি অনুমযী কযজ মল ওযয তযনযখ কত নছবরয?
২৯ ফযস্তবফ কযজ মল ওযয তযনযখ কত নছবরয?
কযজ ভযনপ্তবত মদযী বর Liquidated Damage
৩০
আবযয কযয ববছ নকনয?
কযজটি মূর ঠিকযদযয (প্রথভ কযম যযবদ প্রযপ্ত ঠিকযদযয)
৩১
কতৃযক মল বনছবরয নকনয?
ঙ) ণ্য ক্র াংক্রযন্ত
দযবত্র বণ্যয মেননপবকন মভযতযবফক যফযযকৃত
৩২
বণ্য মকযন ব্তয থযকবর ফণ যনয করুন
দযত্র মভযতযবফক যফযযকৃত ণ্য চযলু অফস্থয যওয
৩৩
মগবছ নকনয ফণ যনয করুন
প্রকল্প নযচযরক কতৃযক গঠিত ণ্য গ্রণ কনভটি কতৃযক
৩৪ দযত্র মভযতযবফক যফযযকৃত ণ্য গ্রীত বনছর নকনয
ফণ যনয করুন
কযম যযবদ প্রযপ্ত ঠিকযদযবযয জযভযনত ফযফদ অথ য জভয যযখয
৩৫
ব থযকবর কতনদন য তয মপযত প্রদযন কযয ববছ
চ) কযম য
কযবজয ভ যইট ইনিননযয নক যইবট অফস্থযন
৩৬
কযবতন?
রগফন প্রনতযরন কযয ব থযকবর দযবত্রয ননডউর
৩৭
মভযতযবফক কযয ববছ নকনয ফণ যনয করুন
আনযয কতৃযক যইট নযদযন পূফ যক যইটবুবক নরনফি
৩৮
ননবদ যনয উবেখ করুন
উিযতন কভযকতযয কতৃযক কযবজয যইট নযদযনোঃ
৩৯
কভযকতযযয নযভ, দফী ও নরনফি ননবদ যনয প্রদযন করুন
কযম যযবদ প্রযপ্ত ঠিকযদযবযয জযভযনত ফযফদ অথ য জভয যযখয
৪০
ব থযকবর কতনদন য তয মপযত প্রদযন কযয ববছ

তথ্য াংগ্রকযযীয নযভোঃ
তযনযখোঃ

প্রযক্কনরত/ নযকনল্পত

প্রকৃত

ভন্তব্

নযনষ্ট-৪
ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প এয ভযঠ ম যযবয জনয কযম যক্রভ নফলব
মজরয ভৎস্য কভযকতযযয জন্য প্রশ্নভযরয
সঠিক উত্তরেে যব (∙) টিক চিহ্ন চিন ও উত্তে চিখু ন
মজরয ভৎস্য কভযকতযযয নযভোঃ
মভযফযইর নাং
মজরযয নযভোঃ
অত্র মজরয কযবজয মভযদোঃ
যক্ষযৎকযয গ্রবণয তযনযখোঃ
ভোঃ
১) অত্র মজরয ব্নি ভযনরকযনযধীন/ াংস্থযয ননফনন্ধত যযচযনযয াংখ্যযোঃ
ক) অত্র মজরয মভযট যযচযনযয াংখ্যযোঃ______________টি
খ) ননফনন্ধত যযচযনযয াংখ্যযোঃ_____________________টি
গ) অননফনন্ধত যযচযনযয াংখ্যযোঃ ___________________টি
ঘ) ননফন্ধন প্রনক্রযধীন যযচযনযয াংখ্যযোঃ_____________টি
ঙ) ফন্ধ যযচযযীয াংখ্যযোঃ_________________________টি
২) নফগত ৫ ফৎবয ভৎস্য যযচযনয আইন ২০১০ ফযস্তফযনোঃ
ক) ভৎস্য যযচযনয আইন ২০১০ প্রবযবগয নননভবি নযচযনরত মভযফযইর মকযবট যয াংখ্যযোঃ_______ টি
খ) আইন বাংগকযযীয যনস্তয নফফযণ
১) আদযকৃত জনযভযনযয নযভযণোঃটযকয_____________________
২) মজর (নদন/ভয): ___________________________________
গ) মযণুবযনয ও মযনয ভযছ উৎযদনোঃ
≥ ভযন ম্পন্ন মযণু ও মযনয যওয ময

≥ পূবফ যয ভত

৩) ভৎস্য যযচযনয আইন ২০১০ প্রবযবগ উদ্ভুত ভস্যযোঃ
ক)______________________________________________________________________
খ)______________________________________________________________________
গ)______________________________________________________________________
ঘ)______________________________________________________________________
৪) ক) ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প বত অত্র মজরয প্রনক্ষণ প্রযপ্ত যযচযনয / নয যযনয ভযনরক/
ভৎস্য চযনলয াংখ্যযোঃ___________জন
খ) প্রনক্ষণ প্রযপ্ত যযচযনয/নয যযনয ভযনরক/ভৎস্য চযনলগবণয উৎযদন ও আ বৃনি মববছ নকনয ম ব্যযবয
আনযয ভতযভত ফণ যনয করুন

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
৫) ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প বত প্রনক্ষণ প্রযপ্ত চযনলবদয ডযটযবফইজ প্রস্তুনতয অগ্রগনত
≥
≥
≥
≥

প্রস্তুত ববছ
প্রস্তুত নন
প্রস্তুনতয কযজ চরবছ
DoF দয দপ্তবয প্রনক্রযধীন

৬) ননফন্ধনকৃত যযচযনয ও নয যযনয বত মযণু/ মযনয উৎযদন
≥
≥
≥
≥
≥

ভযন ম্পন্ন মযণু ও মযনয ভযছ উৎযদন বৃনি
উৎযদন ও আ বৃনি
পুবফ যয ভত
ব্রুড াংগ্র ও প্রনতযরবন আগ্র বৃনি
ব্রুড ভযবছয ঘযটনত জননত উৎযদন ব্ত

৭) ভৎস্য যযচযনয আইন-২০১০ কযম যকয ওযয য মযণু ও মযনয উৎযদবন প্রযপ্ত সুপর মূ
১)___________________________________________________________________________
২)___________________________________________________________________________
৩)__________________________________________________________________________
৪)___________________________________________________________________________
৫)___________________________________________________________________________
৮) ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প বত প্রযপ্ত ফযযেকৃত অথ য ভৎস্য যযচযযী আইন ২০১০ ফযস্তফযবনয
অফস্থযোঃ
≥ ফযযে অপ্রতুর, বৃনি প্রবযজন (২ গুণ, ৩ গুণ)
≥ ম যযপ্ত ফযযে
≥ মকযন ভন্তব্ মনই
৯) ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকবল্পয অধীবন যকযনয ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযবয পূতয কযজ ফযস্তফযন
অগ্রগনত ম্পবকয আনযয ভতযভতোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

১০) প্রকল্পভুি খযভযবয যযজস্ব ফযবজট ও উন্নন ফযবজট ভুি কযম যক্রবভ মকযন নফবযযধ/অসুনফধয থযকবর ফণ যনয
করুনোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১১) উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন মযনয ভযছ প্রযনপ্ত নননিতকযবণয জন্য কযনী নফলব আনযয সুযনযোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১২) প্রকবল্পয SWOT মূ ফণ যনয করুনোঃ
ফর নদকোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
দুফ যর নদকোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
সুবমযগোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ঝনৌঁ কোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১৩) উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন রুই জযতী ব্রুড ভযছ নননিতকযবণয জন্য কী কী দবক্ষ গ্রণ কযয
মমবত যবয তয ফণ যনয করুন
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১৪) প্রকল্প ফযস্তফযন ম্পনকযত অন্য মম মকযন তথ্য (মনদ থযবক):_________________________________

তথ্য াংগ্রকযযীয নযভোঃ

তযনযখোঃ

ভোঃ

নযনষ্ট-৫
ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প এয ভযঠ ম যযবয জনয কযম যক্রভ নফলব
খযভযয ব্ফস্থযবকয জন্য প্রশ্নভযরয
সঠিক উত্তরেে যব (∙) টিক চিহ্ন চিন ও উত্তে চিখু ন
খযভযয ব্ফস্থযবকয নযভোঃ
মভযফযইর নাং
ফতযভযন বদ কযবজয মভযদ
ফৎযোঃ
ভযোঃ
যক্ষযৎকযয গ্রবণয তযনযখোঃ
ভোঃ
১) ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকবল্পয আওতয আনযয খযভযবয প্রনক্ষণ অগ্রগনত
ক) কতজন ভৎস্য চযনল প্রনক্ষণ গ্রন কবযবছনোঃ- ____________জন
খ) প্রনক্ষণ প্রযপ্ত যযচযনয/নয যযনয ভযনরক/ভৎস্য চযনলগবণয উৎযদন ও আ বৃনি মববছ নকনয ম
ব্যযবয আনযয ভতযভত ফণ যনয করুন
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
গ) প্রনক্ষণ যফতী মফযকযনয যযচযনয নযচযরনয মকযন গুণগত নযফতযন ব থযকবর তয ফণ যনয
করুন
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
২) ক. খযভযবয ইবতযভবে ভযপ্ত ওয ননভযযণ কযবজয নফফযণ নদনোঃ
১.___________________________________________________________________________
২.___________________________________________________________________________
৩.___________________________________________________________________________
৪.___________________________________________________________________________
খ. খযভযবয চরভযন ননভযযণ কযবজয নফফযণ প্রদযন করুনোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
গ) কযবজয ভযন ম্পবকয আনযয মকযন ম যবফক্ষণ থযকবর তয ফণ যনয করুন
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
৩) ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকবল্পয আওতয অত্র খযভযবয যফযযকৃত ণ্য/মন্ত্রযনতয একটি
যরনযগযদ নফফযণ প্রদযন করুন

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
৪) ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকবল্পয আওতয অত্র খযভযবয যফযযকৃত ণ্য/মন্ত্রযনত ব্ফযবয মকযন
অসুনফধয থযকবর তয ফণ যনয করুন
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
৫) প্রকবল্পয অধীবন খযভযয উন্ননমুরক কযজ ভযনপ্তয য খযভযবযয মযণু ও মযনয উৎযদন
উৎযদন পূবফ যযোঃ____________________ফতযভযনোঃ___________________
আ পূবফ যযোঃ____________________ফতযভযনোঃ___________________
৬) আনযয খযভযবয উৎযনদত ব্রুবডয (কযয জযতী) ব্ফস্থযনয ম্পবকয উবেখ করুনোঃ
ক) মযণু ভজুবদয তযনযখোঃ_______________________
খ) উৎযনদত ব্রুবডয ওজনোঃ মভযট ওজনোঃ_________মকনজ
গ) উৎযনদত ব্রুবডয ওজনোঃ কযতরযোঃ__________ মকনজ
রুইোঃ__________মকনজ, মৃবগরোঃ__________মকনজ
ঘ) ব্রুড মযকড য মযনজষ্টযয প্রনতযরনোঃ
≥ যাঁ
ঙ) নফক্র মযকড য মযনজষ্টযয প্রনতযরনোঃ
≥ যাঁ

≥ নয
≥ নয

চ) ব্রুড sampling কযণোঃ
≥ যাঁ

≥ নয

ছ) ব্রুড প্রনতযরবনয জন্য অথ য ফযযেোঃ
≥ ম যযপ্ত

≥ অম যযপ্ত

জ) ব্রুড ভযবছয চযনদযোঃ চযনলয াংখ্যযোঃ______________ব্রুবডয নযভযনোঃ________________মকনজ
ঝ) ব্রুড যফযযবয নযভযনোঃ চযনলয াংখ্যযোঃ__________ব্রুবডয নযভযনোঃ________________মকনজ
ঞ) ইবতযভবে যফযয কযয নয বর ম্ভযব্ যফযযবয তযনযখোঃ_______________
৭) আনযয খযভযবয SIS ব্রুড প্রনতযরবনয অগ্রগনত ফণ যনয করুন?
ক. SIS ভজুবদয তযনযখোঃ___________________
খ. উৎযনদত ব্রুবডয ওজনোঃ

১) নাং : ___________________মকনজ
২) যফদয: _________________মকনজ
৩) গুরয মটাংযয: ____________মকনজ

গ) নফতযণকৃত ব্রুবডয নযভযন উবেখ করুন
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
৮) ভৎস্য যযচযনয আইন - ২০১০ প্রবযবগ গুণগত ম্পন্ন মযণু ও মযনয উৎযদবন মকযন উন্ননত নযরনক্ষত
বে নকনয?
≥ যাঁ

≥ নয

উিয নয বর তযয কযযণ ব্যখ্যয করুন?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
৯) প্রকবল্পয সুপরববযগীগণ আনযয খযভযয বত কী কী সুনফধয মব থযবকন?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১০) মটকই উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ও মযনয ভযছ যফযয নননিতকযবণয জন্য প্রকল্প কতৃক
গ্রনবমযগ্য দবক্ষ মূ ফণ যনয করুন?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১১) খযভযবয যযজস্ব ফযবজট ও উন্নন ফযবজট ভুি কযম যক্রবভ মকযন নফবযযধ/অসুনফধয থযকবর ফণ যনয করুনোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১২) প্রকবল্পয ফরনদক, দুফ যরনদক, সুবমযগ ও ঝনৌঁ ক (SWOT) নফলব ফণ যনয করুন?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১৩) ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প ফযস্তফযবন ভস্যযফরী ফণ যনয করুন?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১৪) প্রকল্প ফযস্তফযন ম্পনকযত অন্য মম মকযন তথ্য (মনদ থযবক)__________________________________

তথ্য াংগ্রকযযীয নযভোঃ

তযনযখোঃ

ভোঃ

নযনষ্ট-৬
ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প এয ভযঠ ম যযবয জনয কযম যক্রভ নফলব
উবজরয ভৎস্য কভযকতযযয জন্য প্রশ্নভযরয
সঠিক উত্তরেে যব (∙) টিক চিহ্ন চিন ও উত্তে চিখু ন
কভযকতযযয নযভ ও দফীোঃ
চযকুযীয অনবজ্ঞতযোঃ
যক্ষযৎকযয গ্রবণয তযনযখোঃ

মভযফযইর নম্বযোঃ
ভোঃ

১) ফতযভযন ভযছ চযবল উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন মযনয ভযবছয অবযফ একটি জযতী ভস্যয। এ ভস্যয মক
আনন ননবচয মস্ক্বর প্রকয করুন
০

১

২

৩

০ = ভস্যয ভবন কনযনয

৪

৫

৬

৭

৫=গুরুত্বপূণ য ভস্যয

৮

৯

১০

১০= প্রকট ভস্যয

২) ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকবল্পয অধীবন
ক)অত্র উবজরয বত কতজন সুপরববযগী (যযচযনয/নয যযনয ভযনরক/ চযনল/ এননজও কভী) প্রনক্ষণ
গ্রন কবযবছন? _________________জন
খ) প্রনক্ষবণয য ভযনম্পন্ন ব্রুড/বযণু/বযনয প্রযনপ্তোঃ
≥ মফবড়বছ

≥ কবভবছ

≥ মকযন নযফতযন মনই

গ) প্রনক্ষণযথীগণ কতৃক
য উন্নত ব্রুড/বযনয উৎযদন করযবকৌর ম্পনকযত গ্রণবমযগ্যতয ম্পবকয
আনযয ম যবফক্ষণ ফণ যনয করুন
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
৩) প্রকবল্পয অধীবন আনযয উবজরয প্রনক্ষবণয অগ্রগনতোঃ
প্রনক্ষণযথীবদয াংখ্যযোঃ______________জন
প্রনক্ষবণ আগ্রী চযনলয াংখ্যযোঃ________জন
প্রনক্ষণ ননডউরোঃ

≥ গতযনুগনতক

≥ মৄবগযবমযগী

≥ চযনলয জন্য উকযযী

৪) প্রকল্প মথবক উন্নত মকৌনরতযনিক গুণ ম্পন্ন ব্রুড ও মযনয ভযছ উৎযদন নফলক প্রনক্ষণ মবথযমৄি ফবর
ভবন কবযন নক?
≥ যাঁ

≥ নয

উিয নয বর প্রনক্ষবণয নতুন নফল অন্তভুযনিয ফণ যনয নদনোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
৫) ক) প্রকল্প মথবক সুনফধযববযগীবদয প্রনক্ষণ পবরযআ প্রবযজন নকনয?
≥ যাঁ

≥ নয

উিয যাঁ বর নক ধযবনয পবরযআ দযকযয?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
৬) আনযয উবজরয ভৎস্য যযচযনয ননফন্ধবনয অগ্রগনত
ক) ননফনন্ধত যযচযনযয াংখ্যযোঃ__________________টি
খ) অননফনন্ধত যযচযনযয াংখ্যযোঃ_________________টি
গ) ননফন্ধন প্রনক্রযধীন যযচযনযয াংখ্যযোঃ___________টি
৭) প্রকবল্পয সুপরববযগীগণ প্রকল্প মথবক নকবযবফ উকৃত বেন?
≥
≥
≥
≥
≥

উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ও মযনয ভযছ উৎযদবন প্রনক্ষবণয ভযেভ জ্ঞযন রযব
চযনল ম যয কযয জযতী ব্রুড/SIS ব্রুড ও মযনয যফযয
ভৎস্য চযল ম্প্রযযণ
খযভযবযয উৎযদন ও আ বৃনি
উবেখবমযগ্য মকযন প্রবযফ মনই

৮) প্রকবল্পয আওতয উন্নত মকৌরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড, মযণু ও মযনয উৎযদন ও নফতযণ, অন্যযন্য খযভযবয
শুরু কযযয ব্যযবয আনযয ভতযভত নক?
≥ অফনষ্ট যকযযী খযভযবযও চযলু কযয উনচত
≥ নতুন বযবফ চযলুয প্রবযজন মনই
≥ মকযন ভন্তব্ মনই
৯) এ প্রকল্প মথবক ভযঠ ম যয সুপরববযগীবদয প্রতযযয নক?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

১০) ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকবল্পয ফরনদক, দুফ যরনদক, সুবমযগ ও ঝনৌঁ ক (SWOT) নফলব ফণন যয
করুন?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

১১) ভৎস্য যযচযনয আইন ২০১০ প্রবযবগয পবর মযণু ও মযনয উৎযদবনয গুণগত নযফতযবনয নফফযণ প্রদযন
করুন
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

১২) প্রকল্প ফযস্তফযন ম্পনকযত অন্য মম মকযন তথ্য (মনদ থযবক):__________________________________
___________________________________________________________________________________

তথ্য াংগ্রকযযীয নযভোঃ

তযনযখোঃ

ভোঃ

নযনষ্ট-৭
ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প এয ভযঠ ম যযবয জনয কযম যক্রভ নফলব
প্রকবল্পয আওতয প্রনক্ষণ প্রযপ্ত সুপরববযগী-যযচযনয ভযনরক/ নয যযযী ভযনরক / ভৎস্য চযনল/ এননজও কভীয
জন্য প্রশ্নভযরয
ঠিক উিবযয যব (∙) টিক নচি নদন ও উিয নরখুন
তথ্য প্রদযনকযযীয নযভোঃ
ক) নরাংগোঃ
≥ পুরুল
খ) নক্ষযগত মমযগ্যতযোঃ
গ) ঠিকযনযোঃ গ্রযভোঃ

≥ ভনরয
ইউনননোঃ

ফোঃ
মভযফযইর নাং
উবজরযোঃ

মজরযোঃ

১) যযচযনয / নয যযনযয নযভ (মনদ থযবক): _____________________________________
ক) আনযয ফযৎনযক আোঃ ______________________টযকয
খ) এ ময আনযয অনবজ্ঞতযোঃ__________________ ফৎয
গ) আনযয খযভযবযয মযনজবষ্টন নম্বযোঃ______________
ঘ) খযভযবযয আতনোঃ ______________একয।
২) উন্নত ব্রুড ব্ফস্থযনয ও মযনয উৎযদন নফলক প্রনক্ষণ গ্রবনয তযনযখোঃ
_____/______/________ বত _____/_____/_________ম যন্ত
ক) আনযয মুর মযোঃ যযচযনয / নয যযনয / মযনয ব্ফয / ভৎস্য চযল

৩)

খ) আনযয নিতী মযোঃ ___________________
৪) প্রনক্ষণ গ্রবনয য গুণগত ভযনম্পন্ন ব্রুড/মযনয উৎযদবন আনযয কতৃক গৃীত ব্ফস্থযনদয নফফযণোঃ
≥
≥
≥
≥

ব্রুড াংগ্র ও যরন/ মযনয যরন/ প্রযকৃনতক উৎ বত াংগৃীত মযণুযরন
শুরু কবযন নন
চরনত মভৌসুবভ শুরু কযয বফ
অন্যযন্য (উবেখ করুন)______________

৫) মজরয /উবজরয/ খযভযযস্থ কভযকতযয/ কভযচযযীবদয যবথ আনযয মমযগযবমযগোঃ
≥
≥
≥
≥

প্রনত ভযব ১-৪ ফযয
প্রনত ২ ভযব ১ ফযয
প্রনত ৩ ভযব ১ ফযয
মকযন মমযগযবমযগ মনই

৬) মজরয /উবজরয/ খযভযযস্থ কভযকতযয/ কভযচযযী কতৃক
য আনযয খযভযয নযদযন
≥ প্রনত ভযব ১-৪ ফযয
≥ প্রনত ৩ ভযব ১ ফযয
≥ অন্যযন্য (উবেখ করুন)
৭) যকযযী খযভযয বত ঊন্নত মকৌরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ/ মযণুবযনয ভযছ (রুই জযতী) াংগ্র
ক) যকযনয খযভযয বত ব্রুড ভযছ ক্রবয চযনদয ও যফযযবয নযভযণোঃ____________________
খ)বযণু/ মযনয ভযছ ক্রবয চযনদয ও যফযযবয নযভযণোঃ_______________________________
গ) SIS মযনয (বদী প্রজযনতয মছযট ভযছ) াংগ্রবয চযনদয ও যফযযবয নযভযণোঃ_____________
ঘ) প্রযকৃনতক উৎ বত াংগৃীত মযণুয নযভযণ ও প্রনতযনরত ব্রুবডয নযভযণোঃ________________
৮) আনযয খযভযবয মদী প্রজযনতয মছযট ভযবছয ব্রুড ও মযনয উৎযদন
≥ যাঁ

≥ নয

উিয যাঁ বর
গুরয মটাংযযোঃ ব্রুবডয নযভযনোঃ_____________মকনজ, মযনযয াংখ্যযোঃ_____________টি
যফদযোঃ
ব্রুবডয নযভযনোঃ_____________মকনজ, মযনযয াংখ্যযোঃ_____________টি
নাং
ব্রুবডয নযভযনোঃ_____________মকনজ, মযনযয াংখ্যযোঃ_____________টি
ভযগুযোঃ
ব্রুবডয নযভযনোঃ_____________মকনজ, মযনযয াংখ্যযোঃ_____________টি
৯) প্রনক্ষণ গ্রবণয য আনযয ব্ফযয আ বৃনি মববছ নক?
≥ যাঁ

≥ নয

উিয যাঁ বর,
১) উৎযদনোঃ পূবফ যয নযভযণোঃ____________বকনজ

ফতযভযন নযভযণোঃ___________________ মকনজ

২) আোঃ পূবফ যয নযভযণোঃ _______________টযকয

ফতযভযন নযভযণোঃ____________________টযকয

১০) (ক) রুই জযতী ভযবছয অন্তোঃপ্রজনন (একই প্রজযনতয ননকট ম্পকী ভযবছয ভবে প্রজনন) ও
াংকযযবণয (এক প্রজযনতয ভযবছয ীত অন্য প্রজযনতয ভযবছয প্রজনন) পবর ভযছ উৎযদবনয ভস্যযফরীোঃ
≥
≥
≥
≥

মযনয ভযবছয মৃতুযযয মফবড় ময
ভযছ ফড় নয ও পরন কবভ ময
ভযছ উৎযদবন খযবচয মচব আ কভ 
ভযছ নফনক্রবত বযর ফযজযয দয যওয মযনয

(খ) ভযছ চযবল এধযবণয ভস্যয বর নক নক তকযতয অফরম্বন কযয উনচত ফবর আনন ভবন কবযন?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১১ ) ফতযভযবন রুই জযতী ভযবছয ননম্নভযবনয মযনয উৎযদবনয কযযণ মূোঃ
≥
≥
≥
≥

ভযবছয অন্তোঃপ্রজনন ভস্যয
ব্রুড ভযবছয নযচম যযয অবযফ
এক প্রজযনতয নত অন্য প্রজযনতয ভযবছয াংকযযণ
প্রজনন ম্পনকযত জ্ঞযবনয অবযফ

১২) ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্প (৩ ম যয) বত গৃীত প্রনক্ষণ
≥
≥
≥
≥

উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন মযণু ও মযনয উৎযদবন জ্ঞযন রযব
ভযবছয পরন বৃনিবত যক
প্রনক্ষণ বুঝয ময নন
আবযয প্রনক্ষণ প্রবযজন

১৩) অনবজ্ঞতয নফননভ পবযয ভযেবভ অনজযত অনবজ্ঞতয
ক) প্রকবল্পয আওতয অন্য মকযন যযচযনয/ খযভযয নযদযন কবযনছবরন নকনয?
≥ যাঁ

≥ নয

উিয যাঁ বর মকযথয এফাং কখনোঃ_____________________________________________________
খ) মখযবন ব্রুড ও মযনয প্রনতযরবন নতুন মকযন ধযযণয রযব কবয থযকবর তয কী কী?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১৪) মফযকযনয যযচযনযবত গুণগতভযন ম্পন্ন ব্রুড ভযছ উৎযদন ও চযনদয ভযনপক যফযযবয জন্য আনযয
সুযনযোঃ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
১৫) ব্রুড ব্যাংক স্থযন প্রকল্পয আওতয আয নক নক ব্ফস্থয গ্রণ কযবর আনযবদয জন্য যক বফ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

১৬) যধযযন ও গুণগতভযন ম্পন্ন ব্রুবডয ভবে যথ যকয
≥ মকযন যথ যকয মনই
≥ গুণ ম্পন্ন ব্রুড মথবক মফন মযণু ও মযনয যওয ময
≥ গুণগত ব্রুড মথবক মফন পরন যওয ময
১৭) ভৎস্য যচযযনয আইন-২০১০ ফযস্তফযন
≥ প্রবতযক যযচযনয ও নয যযনযয মযনজবষ্টন থযকয উনচত
≥ মভযফযইর মকযট য চযলু থযকয উনচত
≥ ম্প্রযযণ কযম যক্রভ মজযযদযয কযয উনচত
১৮) ভৎস্য যচযযনয আইন-২০১০ ম্পবকয আনযয ভতযভত;
≥ কবঠযযবযবফ প্রবযগ ওযয দযকযয
≥ যযচযনয ভযনরবকয মভবন চরয উনচত
≥ ভযছ উৎযদবন মকযন ভুনভকয মনই
≥ মকযন ভন্তব্ মনই
১৯) উন্নত মকৌনরতযনিক গুণ ম্পন্ন ব্রুড প্রনতযরন ম্পনকযত অন্য মম মকযন তথ্য (মনদ থযবক)
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

তথ্য াংগ্রকযযীয নযভোঃ

তযনযখোঃ

ভোঃ

নযনষ্ট- ৮
ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প এয ভযঠ ম যযবয জনয কযম যক্রভ নফলব
এপনজনড’য মচকনরস্ট

এপনজনড অনুষ্ঠযবনয তযনযখ ও ভোঃ
স্থযবনয নযভোঃ

ইউনননোঃ

উবজরযোঃ

মজরযোঃ

অাংগ্রনকযযী সুপরববযগীগবণয নযবভয তযনরকযোঃ
ক্রনভক নাং
১
২
৩

নযভ

গ্রযবভয নযভ

ফ

মভযফযইর নাং

আবরযচনযমুরক প্রশ্নোঃ
১

প্রকল্প নযনচনত ও কযম যক্রভ ম্পবকয ভত নফননভ

২

প্রকবল্পয সুপরববযগী কযযয ?

৩

প্রকল্প মথবক কতজন প্রনক্ষণ গ্রন কবযবছন এফাং মকযন পবরযআ কযয  নকনয?

৪

উন্নত মকৌনরতযনিক ব্রুড ভযছ ও মযনয ভযছ মকন দযকযয এফাং নকবযবফ আভযয মবত যনয?

৫

প্রকল্প মথবক উন্নত মকৌনরতযনিক ব্রুড ভযছ ও মযনয ভযছ চযনল ম যযব উৎযদবন মফয প্রদযন মবথষ্ট
নকনয?

৬

বযবরয মযনয ভযবছ চযবলয চযনফকযঠি?

৭

মযনয ও ভযছ উৎযদবনয পরতয ও নফপরতয;

৮

প্রকবল্পয ফর, দূফ যর, সুবমযগ ও ঝনৌঁ ক এফাং দুফ যরতয ও চযযবরি মূ ;

৯

াংকয মযনয ভযছ ;

১০ উৎযদন ক্র নফক্র;
১১ মযনয উৎযদন ও ব্ফয রযব মরযকযন; এফাং
১২ মযনযয মৃতুযযয ও মযনযয বৃনি যয ।

নযনষ্ট-৯
ব্রুড ব্যাংক স্থযন (৩ ম যয) প্রকল্প এয নননফড় নযফীক্ষণ কযম যক্রভ
উন্নত মকৌনরতযনিক গুণম্পন্ন ব্রুড ভযছ, মযণু মযনয ও মযনয ভযছ উৎযদন ও নফতযণ নফলক
এপনজনড’মত অাংগ্রণকযযীবৃে

এপনজনড - 1
স্থযন: ভৎস্য প্রনক্ষণ ও ম্প্রযযন মকন্দ্র

উবজরয: যফ যতীপুয

তযনযখ: ১৫/০২/২০১৭

অাংগ্রণকযযী দস্যবদয নযবভয তযনরকয
ক্রভ
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬

নযভ
মখ আব্দুর যই
মভযোঃ কুতুফঊেীন
মভযোঃ নযযজুর
মভযোঃ লুৎপয যভযন
মভযোঃ ভনঊয যভযন
মভযোঃ ভঞ্জুয আরভ
মভযোঃ যরযভ
মভযোঃ যনপকুর ইরযভ
মভযোঃ ভযযবুয যভযন
মভযোঃ ভযমুদুর যযন
মভযোঃ আবু যবদ
মভযোঃ নযফঊেীন
সুভয আিযয
মভযোঃ যভত আরী
মভযোঃ আবু যবর
মভযোঃ যনদকুর ইরযভ

ফ
৫৩
৪৮
৪৫
৪০
৩৫
৩৮
২৮
২৩
২৪
২৪
২৪
৪০
২৫
৩৫
৫২
২৫

ময
ব্ফয
নয যযনয ভযনরক
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
যযচযনয ভযনরক
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য ব্ফয
গৃননী
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল

নরগা 
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
ভনরয
পুরুল
পুরুল
পুরুল

মভযফযইর
০১৭১৩-৭২৩৮১৩
০১৭৭৬-৬৬৬৯৭৯
০১৯৮১-১১৯২১৫
০১৭৩৭-৭৩১৩৭০
০১৭৪৬-৯৫৮৫৩২
০১৭৪০-৯৭৫৪১২
০১৭৫৩-৯৯১৬৪৯
০১৭২৩-৭৩৬৪৮১
০১৭৭০-৭১৬৫৪৬
০১৭৫৫-৩০১৬৬০
০১৭২৮-৩৭৮৫১৪
০১৭২৩-৮৯৪১০৯
০১৯৬০-৭৫১০২৩
০১৭১০-২৬৫০৩২
০১৭৪৩-৬৬৬২৭৯
০১৯৬৬-৪৪৯৭৯৪

এপনজনড - ২
স্থযন: ভৎস্য ফীজ উৎযদন খযভযয, ফযগযটয

উবজরয: নযনাংদী দয।

তযনযখ: ১৮/০২/২০১৭

অাংগ্রণকযযী দস্যবদয নযবভয তযনরকয
ক্রভ
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭

নযভ
যযবর আযবম্মদ
ডযোঃ মভযোঃ ভযসুদ নভয
মভযোঃ মযবর নভয
শূব দয
মভযোঃ ভযবুফ জুবর
মভযোঃ অনভত যযন
কযউছযয আবভদ

ফ
৩৩
৪৫
২৮
২৮
৩৬
২০
৪৮

ময
নয যযনয ভযনরক
মযনভওপ্যযনথ ডযোঃ
নয যযনয ভযনরক
যযচযনয ভযনরক
যযচযনয ভযনরক
যযচযনয ভযনরক
যযচযনয ভযনরক

নরগা 
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল

মভযফযইর
০১৭৩৩-৮৫৩৪৩৭
০১৭৪০-৫৮০৬১১
০১৯৩০-৬৩২৬৯০
০১৭১৮-৮০৮৫৬০
০১৯১৫-৬৩৫২৪৮
০১৭১০-৪২৩২৭২
০১৭১৮-৮১১১০০

০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮

মভযোঃ যভতউেয
আব্দু ছযিযয মৃধয
ফেনয নভত্র
মযখয ইরযভ
সুযনর মদ
অিরী মচৌদৄযী
রক্ষী দয
ননীবগযযর যর
ঠযকুয দয
মভযোঃ আননসুয যভযন (যভীভ)
মভৌসুভী আিযয

৪৪
৪৮
৩৬
৪৫
২৮
৫৩
৪২
৪৬
৫০
৪৪
২১

এননজও কভী
এননজও কভী
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল

পুরুল
পুরুল
ভনরয
ভনরয
ভনরয
ভনরয
ভনরয
পুরুল
পুরুল
পুরুল
ভনরয

০১৭১৪-০৯০৫৮৩
০১৭১৮-৯৫৭৭৯২
০১৭৭১-০৩০৪০৬
০১৭১১-৪৮৫৭৭৪
০১৭৯৪-৭০২৪৯৪
০১৭৭৪-৫৭৯৫০৫
০১৭৭১-০৯৬৪৮২
০১৭১৬-৮০০৯১৬
০১৭৩৯-৬৪৬২৬২
০১৮৭৫-৮৫০৬০৪
০১৯৮৯-৪৭৫৫৭১

এপনজনড - ৩
স্থযন: ভৎস্য প্রনক্ষণ ও ম্প্রযযন মকন্দ্র

উবজরয: পনযদপুয দয।

তযনযখ: ২২/০২/২০১৭

অাংগ্রণকযযী দস্যবদয নযবভয তযনরকয
ক্রভ
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯

নযভ
ফযসুবদফ যরদযয
কযরযচযদ যরদযয
মভযোঃ খযবরদ মভযেয
নফষ্ণু চন্দ্র ভযবরয
জযনভর নফর্শ্য
মভযোঃ নযযজুর ইরযভ
নবগন যরদযয
মভযোঃ জনভ ঊনেন
খবগন যরদযয
দুরযর যরদযয
নননখর যরদযয
নজফন যরদযয
নিত ভযবরয
ফযসুবদফ যরদযয
মভযোঃ রযফলু মখ
মভযছযোঃ যযনভন মফগভ
মভযছযোঃ মনরনয আিযয
মভযছযোঃ মজনভন আিযয
মভযোঃ নওবয আরী

ফ
৩২
৩০
৫৮
৪৭
৩৫
৩৫
৩২
৩০
৪০
৬২
৪৯
৪৯
৪৭
২৫
২৮
২০
২৭
২০
৩৫

ময
নয যযনয ভযনরক
নয যযনয ভযনরক
ভৎস্য চযনল
যযচযনয ভযনরক
ভৎস্য ব্ফয
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ভৎস্য চযনল
ছযত্রী
ভৎস্য চযনল
ছযত্রী
ঊবজরয ভৎস্য কভযকতযয

নরগা 
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
পুরুল
ভনরয
ভনরয
ভনরয
পুরুল

মভযফযইর
০১৭২৮-৩১২৪১২
০১৭৭৫-৬৭৮৭৫৩
০১৯৩৩-৪৭৭৫৬৪
০১৭২১-১৫৬৫৯৯
০১৬১১-৫২৩৯১৩
০১৯৩৩-৪৭৭৫৬৪
০১৭৪৫-৭৯৫৯৬৮
০১৮৫৫-৭৮২৭২২
০১৭৪৯-২৯৪৫১৮
০১৭৭১-৯৯১৭৮২
০১৭৯৪-১০৬৯৯০
০১৭৪৮-২৩১৬৯২
০১৭৪৮-২৩১৬৯২
০১৭৪৭-৭০৬০১১
০১৮৭১-৬৪৮৫২৬
০১৭৬৬-৯০২১০০
০১৭৭৭-৩৯৯৪৪৪
০১৭২০-৩৮১৫৭০
০১৭১৬-৩৩৫০১০

নযনষ্ট-১০

