
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। বাংলাদেশ 

িৎস্য 

গদবষণা 

ইনমিটিউট 

ই-প্রমশক্ষণ •প্রমশক্ষণার্থী 
মনব বাচন 

•পর্ বাপ্ত প্রমশক্ষদণর 

ব্যবস্থা না র্থাকা 

 

•জনগদনর 
দোরদগাড়ায় 

দেবা  

•টিমেমি 

হ্রাে  

•উদযাক্তা 
তৈরী 

দিাোঃ োইফুল 

ইেলাি, তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, েের 

েপ্তর, িয়িনমেংহ 

- ২.০০ লাখ না হযাঁ - ড. দিাোঃ ইনামুল 

হক, মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, েের 

েপ্তর, 

িয়িনমেংহ 

০১৭১৫১৩২৩৬৯ 

০২। দরমপড মিড 

দটি 

•েঠিক েিদয় 

নমুনা েংগ্রহ না 

করা 

•েঠিক ৈথ্য প্রোন 

করদৈ না পারা 

•চাষী পর্ বাদয় 

কামিৈ দেবা না 

পাওয়া 

 

•জনগদনর 
দোরদগাড়ায় 

দেবা  

•টিমেমি 

হ্রাে  

•উদযাক্তা 
তৈরী 

দিাোঃ আমশকুর 

রহিান, উর্ধ্বৈন 

তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, স্বাদুপামন 

দকন্দ্র, িয়িনমেংহ 

- ২.০০ লাখ না না - ড. দিাোঃ ইনামুল 

হক, মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, েের 

েপ্তর, 

িয়িনমেংহ 

০১৭১৫১৩২৩৬৯ 

০৩। দরমপড 

ওয়াটার দটি 

•Aqua Drug/ 

Chemicals এর 

উপর অমিক আস্থা 

•Biological 

Solution 

Follow না করা 

•জনগদনর 
দোরদগাড়ায় 

দেবা  

•টিমেমি 

হ্রাে  

•উদযাক্তা 
তৈরী 

দিাোঃ নামহদুজ্জািান 

রমবউল, তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, স্বাদুপামন 

দকন্দ্র, িয়িনমেংহ 

- ২.০০ লাখ না না - ড. দিাোঃ ইনামুল 

হক, মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, েের 

েপ্তর, 

িয়িনমেংহ 

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 

•Proper Pond 

Management 

না করা 

•চাষীদের পামন 

েংক্রান্ত গুণগৈ 

িানেন্ড না জানা 

০৪। িৎস্য দেবা 

েহজীকরণ 

•চাষী পর্ বাদয় 

কামিৈ দেবা না 

পাওয়া 

•টিমেমি হ্রাে 

•েঠিক েিদয় 

নমুনা েংগ্রহ না 

করা 

•েঠিক ৈথ্য প্রোন 

করদৈ না পারা 

 

 

•জনগদনর 
দোরদগাড়ায় 

দেবা  

•টিমেমি 

হ্রাে  

•উদযাক্তা 
তৈরী 

দিাোঃ িমনরুজ্জািান, 

তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, 

প্লাবনভূমি 

উপদকন্দ্র, োন্তাহার, 

বগুড়া 

- ৩.০০ লাখ না হযাঁ - ড. দিাোঃ ইনামুল 

হক, মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, েের 

েপ্তর, 

িয়িনমেংহ 

০১৭১৫১৩২৩৬৯ 

 

০৫। ই-ইমলশ •চাষী পর্ বাদয় 

কামিৈ দেবা না 

পাওয়া 

•টিমেমি হ্রাে 

•েঠিক েিদয় 

নমুনা েংগ্রহ না 

করা 

•জনগদনর 
দোরদগাড়ায় 

দেবা  

•টিমেমি 

হ্রাে  

•উদযাক্তা 
তৈরী 

 

দিাোঃ আবুল বাশার 

উর্ধ্ব তন বৈজ্ঞাননক 

কর্বকতব া ও 

প্রকল্প পনিচালক 

বাংলাদেশ িৎস্য 

গদবষণা 

ইনমিটিউট, 

নেী দকন্দ্র, চাঁেপুর 

- ২.০০ লাখ না না - ড. দিাোঃ ইনামুল 

হক, মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, েের 

েপ্তর, 

িয়িনমেংহ 

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 

•েঠিক ৈথ্য প্রোন 

করদৈ না পারা 

০৬। ই-কাপ ব মিমডং •চাষী পর্ বাদয় 

কামিৈ দেবা না 

পাওয়া 

•টিমেমি হ্রাে 

•েঠিক েিদয় 

নমুনা েংগ্রহ না 

করা 

•েঠিক ৈথ্য প্রোন 

করদৈ না পারা 

•জনগদনর 
দোরদগাড়ায় 

দেবা  

•টিমেমি 

হ্রাে  

•উদযাক্তা 
তৈরী 

ড. দিাোঃ শাহা 

আলী, প্রিান 

তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, স্বাদুপামন 

দকন্দ্র, িয়িনমেংহ 

- ২.০০ লাখ হযাঁ হযাঁ - ড. দিাোঃ ইনামুল 

হক, মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, েের 

েপ্তর, 

িয়িনমেংহ 

০১৭১৫১৩২৩৬৯ 

০৭। মচংমড়র দরাগ 

বাৈায়ন 

•চাষী পর্ বাদয় 

কামিৈ দেবা না 

পাওয়া 

•টিমেমি হ্রাে 

•েঠিক েিদয় 

নমুনা েংগ্রহ না 

করা 

•েঠিক ৈথ্য প্রোন 

করদৈ না পারা 

•জনগদনর 
দোরদগাড়ায় 

দেবা  

•টিমেমি 

হ্রাে  

•উদযাক্তা 
তৈরী 

জনাব এইচ এি 

রামকবুল ইেলাি, 

উর্ধ্বৈন তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, মচংমড় 

গদবষণা দকন্দ্র, 

বাদগরহাট 

- ২.০০ লাখ না হযাঁ - ড. দিাোঃ ইনামুল 

হক, মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা, েের 

েপ্তর, 

িয়িনমেংহ 

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। বাংলাদেশ 

িৎস্য 

গদবষণা 

ইনমিটিউট 

কাপ্তাই দলক 

ইনদিা ইন 

মবএিআরআ

ই 

 কাপ্তাই দলদকর িৎস্য 

জীব-তবমচত্র্য 

 িৎস্য েম্পে 

 িাদের দরাগ ও 

প্রমৈকার 

 দলদকর জীব-তবমচত্র্য 
রক্ষা িৎস্য উৎপােন 

 দলদকর েহনশীল 

ব্যবস্থাপনা দকৌশল 

 িাে চাষ ব্যবস্থাপনা 

 

ৈথ্য-প্রযুমক্তর 

েদব বাত্তি ব্যবহাদরর 

িাধ্যদি প্রৈযন্ত দূগ বি 

পাহাড়ী এলাকার 

িাে চাষী, দজদল, 

নাে বারার, হযাচারী 

িামলক, উদযাক্তােহ 

েংমিষ্ট েকলদক 

রাঙ্গািাটি দজলার 

িৎস্যেম্পে ও িাে 

চাষ েম্পকীৈ ৈথ্য 

েহদজই দপৌৌঁদে দেয়া। 

দিাোঃ আবুল বাশার 

উর্ধ্ব তন বৈজ্ঞাননক 

কর্বকতব া ও 

প্রকল্প পনিচালক 

বাংলাদেশ িৎস্র্ 

গদবষণা ইনমিটিউট, 

নেী দকন্দ্র, চাঁেপুর 

দিাবাইল:     

০১৭১৯-৮১৮১৮৭ 

ইমর্ইল: 

mabashar.bfri
@gmail.com 
 

দিাবাইল 

এযাপে তৈরী 

করা হদয়দে। 

গুগল দপ্ল 

দষ্টাদর 

মনবন্ধন করা 

হদয়দে। 

3.00 লাখ মিৈীয়বার 

পাইলটিং 

েম্পন্ন কদর 

িন্ত্রণালদয় 

দপ্রেরণ করা 

হদয়দে। 

না  ড. দিাোঃ 

ইনামুল হক, 

মূখ্য 

তবজ্ঞামনক 

কি বকৈবা ও 

ইদনাদিশন 

অমিোর, 

েের েপ্তর, 

িয়িনমেংহ 

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 

- বাংলাদেশ 

িৎস্য 

গদবষণা 

ইনমিটিউট 

- - - - - - - - - - 

 

 

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 

- বাংলাদেশ 

িৎস্য 

গদবষণা 

ইনমিটিউট 
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মর্াহাম্মদ শনহদ উলযাহ 
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