
ক) উদ্ভাবনের ধরেঃ েতুে (আইডিয়া পর্ যানয়) 

ক্রমিক নং দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে 

গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নের 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

০১।  রেমিড মিড 

ও ওয়াটাে 

রটস্ট 

•সঠিক সিয়য় 

নমুনা সংগ্রহ না 

কো 

•সঠিক তথ্য প্রদান 

কেয়ত না িাো 

•চাষী ির্ যায়য় 

কামিত রসবা না 

িাওয়া 

•Aqua Drug/ 

Chemicals এে 

উিে অমিক আস্থা 

•Biological 

Solution 

Follow না কো 

•Proper Pond 

Management 

না কো 

•চাষীয়দে িামন 

সংক্রান্ত গুণগত 

িানদন্ড না জানা 

•জনগয়নে 
রদােয়গাড়ায় 

রসবা  

•টিমসমি 

হ্রাস  

•উয়যাক্তা 
ততেী 

রিাোঃ আমিকুে 

েহিান, উর্ধ্যতন 

তবজ্ঞামনক কি যকতযা 

ও রিাোঃ 

নামহদুজ্জািান 

েমবউল, তবজ্ঞামনক 

কি যকতযা, স্বাদুিামন 

রকন্দ্র, িয়িনমসংহ 

- 

- 

৫.০০ লাখ 

 

না 

 

না - 

 

ড. রিাোঃ ইনামুল 

হক, মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি যকতযা, সদে 

দপ্তে, 

িয়িনমসংহ 

০১৭১৫১৩২৩৬৯ 

•জনগয়নে 
রদােয়গাড়ায় 

রসবা  

•টিমসমি 

হ্রাস  

•উয়যাক্তা 
ততেী 



ক্রমিক নং দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে 

গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নের 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

০২। িৎস্য রসবা 

সহজীকেণ 

•চাষী ির্ যায়য় 

কামিত রসবা না 

িাওয়া 

•টিমসমি হ্রাস 

•সঠিক সিয়য় 

নমুনা সংগ্রহ না 

কো 

•সঠিক তথ্য প্রদান 

কেয়ত না িাো 

•জনগয়নে 
রদােয়গাড়ায় 

রসবা  

•টিমসমি 

হ্রাস  

•উয়যাক্তা 
ততেী 

রিাোঃ িমনরুজ্জািান, 

তবজ্ঞামনক 

কি যকতযা, 

প্লাবনভূমি 

উিয়কন্দ্র, সান্তাহাে, 

বগুড়া 

- ৩.০০ লাখ না হযাঁ - ড. রিাোঃ ইনামুল 

হক, মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি যকতযা, সদে 

দপ্তে, 

িয়িনমসংহ 

০১৭১৫১৩২৩৬৯ 

 

০৩। ই-ইমলি •চাষী ির্ যায়য় 

কামিত রসবা না 

িাওয়া 

•টিমসমি হ্রাস 

•সঠিক সিয়য় 

নমুনা সংগ্রহ না 

কো 

•সঠিক তথ্য প্রদান 

কেয়ত না িাো 

•জনগয়নে 
রদােয়গাড়ায় 

রসবা  

•টিমসমি 

হ্রাস  

•উয়যাক্তা 
ততেী 

 

রিাোঃ আবুল বািাে 

উর্ধ্ব তন বৈজ্ঞাননক 

কর্বকতব া ও 

প্রকল্প পনিচালক 

বাংলায়দি িৎস্য 

গয়বষণা 

ইনমস্টটিউট, 

নদী রকন্দ্র, চাঁদপুে 

- ৩.০০ লাখ না না - ড. রিাোঃ ইনামুল 

হক, মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি যকতযা, সদে 

দপ্তে, 

িয়িনমসংহ 

০১৭১৫১৩২৩৬৯ 

০৪। ই-কাি য মিমডং •চাষী ির্ যায়য় 

কামিত রসবা না 

িাওয়া 

•টিমসমি হ্রাস 

•সঠিক সিয়য় 

নমুনা সংগ্রহ না 

কো 

•সঠিক তথ্য প্রদান 

কেয়ত না িাো 

•জনগয়নে 
রদােয়গাড়ায় 

রসবা  

•টিমসমি 

হ্রাস  

•উয়যাক্তা 
ততেী 

ড. রিাোঃ িাহা 

আলী, প্রিান 

তবজ্ঞামনক 

কি যকতযা, স্বাদুিামন 

রকন্দ্র, িয়িনমসংহ 

- ৩.০০ লাখ হযাঁ হযাঁ - ড. রিাোঃ ইনামুল 

হক, মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি যকতযা, সদে 

দপ্তে, 

িয়িনমসংহ 

০১৭১৫১৩২৩৬৯ 



ক্রমিক নং দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে 

গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নের 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

০৫। মচংমড়ে রোগ 

বাতায়ন 

•চাষী ির্ যায়য় 

কামিত রসবা না 

িাওয়া 

•টিমসমি হ্রাস 

•সঠিক সিয়য় 

নমুনা সংগ্রহ না 

কো 

•সঠিক তথ্য প্রদান 

কেয়ত না িাো 

•জনগয়নে 
রদােয়গাড়ায় 

রসবা  

•টিমসমি 

হ্রাস  

•উয়যাক্তা 
ততেী 

জনাব এইচ এি 

োমকবুল ইসলাি, 

উর্ধ্যতন তবজ্ঞামনক 

কি যকতযা, মচংমড় 

গয়বষণা রকন্দ্র, 

বায়গেহাট 

- ৩.০০ লাখ না হযাঁ - ড. রিাোঃ ইনামুল 

হক, মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি যকতযা, সদে 

দপ্তে, 

িয়িনমসংহ 

০১৭১৫১৩২৩৬৯ 

খ) উদ্ভাবনের ধরেঃ পাইলটং (পাইলটং পর্ যানয়) 

ক্রমিক 

নং 

দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের 

োম 

উদ্ভাবনের সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নের 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হনত পানর 

পাইলটং করা 

হনয়নে ডকো? 

সারা 

যদনে 

বাস্তবায়ে

যর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডে

ত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

০১। বাংলায়দি 

িৎস্য 

গয়বষণা 

ইনমস্টটিউট 

কাপ্তাই রলক 

ইনয়িা ইন 

মবএিআেআ

ই 

 কাপ্তাই রলয়কে িৎস্য 

জীব-তবমচত্র্য 

 িৎস্য সম্পদ 

 িায়েে রোগ ও 

প্রমতকাে 

 রলয়কে জীব-তবমচত্র্য 
েক্ষা িৎস্য উৎিাদন 

 রলয়কে সহনিীল 

ব্যবস্থািনা রকৌিল 

 িাে চাষ ব্যবস্থািনা 

 

তথ্য-প্রযুমক্তে 

সয়ব যাত্তি ব্যবহায়েে 

িাধ্যয়ি প্রতযন্ত দূগ যি 

িাহাড়ী এলাকাে 

িাে চাষী, রজয়ল, 

নাস যাোে, হযাচােী 

িামলক, উয়যাক্তাসহ 

সংমিষ্ট সকলয়ক 

োঙ্গািাটি রজলাে 

িৎস্যসম্পদ ও িাে 

চাষ সম্পকীত তথ্য 

সহয়জই রিৌৌঁয়ে রদয়া। 

রিাোঃ আবুল বািাে 

উর্ধ্ব তন বৈজ্ঞাননক 

কর্বকতব া ও 

প্রকল্প পনিচালক 

বাংলায়দি িৎস্য 

গয়বষণা ইনমস্টটিউট, 

নদী রকন্দ্র, চাঁদপুে 

রিাবাইল:     

০১৭১৯-৮১৮১৮৭ 

ইমর্ইল: 

mabashar.bfri
@gmail.com 
 

রিাবাইল 

এযািস ততেী 

কো হয়য়য়ে। 

গুগল রপ্ল 

রষ্টায়ে 

মনবন্ধন কো 

হয়য়য়ে। 

3.00 লাখ মিতীয়বাে 

িাইলটিং 

সম্পন্ন কয়ে 

িন্ত্রণালয়য় 

রপ্রেেণ কো 

হয়য়য়ে। 

না  ড. রিাোঃ 

ইনামুল হক, 

মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি যকতযা ও 

ইয়নায়িিন 

অমিসাে, 

সদে দপ্তে, 

িয়িনমসংহ 

০১৭১৫১৩২

৩৬৯ 



গ) উদ্ভাবনের ধরেঃ যরডিনকটং (নরডিনকটং পর্ যানয়) 

ক্রমিক নং দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের 

োম 

উদ্ভাবনের 

সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর 

োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নের 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

- বাংলায়দি 

িৎস্য 

গয়বষণা 

ইনমস্টটিউট 

- - - - - - - - - - 

ঘ) উদ্ভাবনের ধরেঃ যরডিনকনেি (নরডিনকেে যেষ / সম্পন্ন) 

ক্রমিক নং দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের 

োম 

উদ্ভাবনের 

সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর 

োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নের 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

- বাংলায়দি 

িৎস্য 

গয়বষণা 

ইনমস্টটিউট 

- - - - - - - - - - 

 

 

স্বাক্ষনিত/- 
 

মর্াহাম্মদ শনহদ উলযাহ 
নিমের্ এনানলস্ট 

 
 


