
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সাংস্থার নাম: বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টবএফআরআই) 

 

স্টবষয়ঃ ইতঃপূদব ে বাস্তবাস্টয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, সহস্টজকৃত ও স্টিস্টজটাইজকৃত সসবার িাটাদবজ। 

 

ক্রস্টমক 

নাং 

ইতঃপূদব ে বাস্তবাস্টয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, সহস্টজকৃত ও 

স্টিস্টজটাইজকৃত সসবাা্/আইস্টিয়ার নাম 

উদ্ভাবনী ধারণা/সসবাা্/আইস্টিয়ার সাংস্টিপ্ত স্টববরণ উদ্ভাবনী 

ধারণা/সসবা/আইস্টিয়াটি 

কার্ েকর আদে স্টক-না/ 

না থাকদল কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাস্টশত 

ফলাফল পাদে 

স্টক-না 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহস্টজকৃত ও 

স্টিস্টজটাইজকৃত 

সসবা/আইস্টিয়ার 

স্টলাংক 

মন্তব্য 

ইতঃপূদব ে 

বাস্তবাস্টয়ত 

উদ্ভাবনী 

ধারণার নাম 

ইতঃপূদব ে 

বাস্তবাস্টয়ত 

সহস্টজকৃত 

সসবার নাম 

ইতঃপূদব ে 

বাস্তবাস্টয়ত 

স্টিস্টজটাইজকৃত 

আইস্টিয়ার 

নাম 

বাস্তবাস্টয়ত 

উদ্ভাবনী ধারণার 

সাংস্টিপ্ত স্টববরণ 

বাস্তবাস্টয়ত 

সহস্টজকৃত 

সসবাা্র 

সাংস্টিপ্ত 

স্টববরণ 

বাস্তবাস্টয়ত 

স্টিস্টজটাইজকৃত 

আইস্টিয়ার 

সাংস্টিপ্ত স্টববরণ 
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০১ স্টবএফআরআই 

ইন কাপ্তাই 

সলক ইনদফা 

স্টসস্টপএফ 

স্টহসাব 

সহজীকরণ 

ই-ইস্টলশ রাঙ্গামাটি 

পাব েতয সজলার 

জলাশয়গুদলাদক 

তথ্য এবাং 

সর্াগাদর্াগ 

প্রযুস্টির 

সাহাদে চাদষর 

আওতায় আনার 

মাধ্যদম কাপ্তাই 

সলদকর মৎস্য 

জীব-ববস্টচত্র্য 

রিা ও 

ব্যবস্থাপনা 

ইনস্টিটিউদটর 

সকল 

কম েচারীদের 

স্টসস্টপএফ 

স্টহসাব সহদজ 

ও দ্রুততম 

সমদয় 

প্রোদনর জন্য 

স্টসস্টপএফ 

স্টহসাব 

সহজীকরণ 

করা হয়  

সম্ভাব্য মাদের 

অবস্থান, সনা 

স্টফস্টশাং সজান, 

সামুস্টিক 

অবস্থার 

পুব োভাস, 

স্টজস্টপএস এন্ড 

সনস্টভদগশন, 

দুদর্ োদগর 

সতকেবাতো, 

আইস্টবএল 

সতকেবাতো, 

সমৃি সুরিা ও 

জীস্টবকা, 

গুরুত্বপূণ ে 

উদ্ভাবনী 

ধারণা/সসবা/আইস্টিয়া 

সব কার্ েকর আদে 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাস্টশত 

ফলাফল পাদে 

স্টবএফআরআই 

ইন কাপ্তাই সলক 

ইনদফা 

 

ই-কাপ ে স্টিস্টিাং 

 

প্রস্টশিদণর 

আদবেন 

সহজীকরণ 
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সকৌশল 

সহজীকরণ 

সর্াগাদর্াগ ও 

অন্যান্য সসবা 

বাস্তবায়দনর 

জন্য এই 

সসবাটি 

স্টিস্টজটাইজি 

সসবায় রুপান্তর 

করা হদয়দে।   

স্টবএফআরআই 

উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টি 

সহায়তা 

০২. স্টবএফআরআই 

সুবণ ে রুই 

প্রস্টশিদণর 

আদবেন 

সহজীকরণ 

ই-কাপ ে স্টিস্টিাং রুই মাদের নতুন 

এই জাতটি দ্রুত 

বধ েনশীল, মূল 

জাদতর সচদয় 

২০.১২% 

অস্টধক 

উৎপােনশীল, 

সেদত সুস্বাদু 

এবাং সেেদত 

লালদচ ও 

আকষ েণীয়। 

স্বাধীনতার সুবণ ে 

জয়ন্তীর প্রাক্কাদল 

রুই মাদের ৪থ ে 

প্রজদের এ 

জাতটি উদ্ভাস্টবত 

হওয়ায় 

ইনস্টিটিউট এই 

জাতটিদক 

ইনস্টিটিউদটর 

সকল প্রস্টশিণ  

সহদজ ও 

দ্রুততম সমদয় 

মৎস্য চাদষ 

আগ্রহী সকদল 

র্াদত 

অনলাইদন 

আদবেন 

করদত পাদর 

সসজন্য  

প্রস্টশিদণর 

আদবেন 

সহজীকরণ 

করা হয়। 

বিএফআরআই 

ই-কার্ প বিব িং 

উদ্যাগটি 

িাস্তিায়দ্ের 

উদ্যাগ গ্রহণ 

কদ্রদ্ে। উক্ত 

উদ্যাগটির 

র্াইলটিিং কদ্র 

িাস্তিায়ে করা 

হদ্য়দ্ে যাদ্ে 

দ্েিা গ্রহীো 

েহদ্ে 

দ্ াগাবি োড়া 

দ্েিা র্াদ্ি। 
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”সুবণ ে রুই” 

স্টহদসদব 

নামকরদণর 

প্রস্তাব করদে।  

০৩.  স্টবএফআরআই 

উদ্ভাস্টবত 

প্রযুস্টি 

সহায়তা  

  ইনস্টিটিউদটর 

সকল উদ্ভাস্টবত 

প্রযুস্টি   

সহদজ ও 

দ্রুততম সমদয় 

মৎস্য চাদষ 

আগ্রহী সকদল 

র্াদত সপদত 

পাদর সসজন্য  

স্টবএফআরআই 

উদ্ভাস্টবত 

প্রযুস্টি 

সহায়তা নাদম 

সসবাটি 

সহজীকরণ 

করা হয়। 

     

 

 

 

 

 


