
(১)      : ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন ১৯৬৪ দন “ াআ  াককস্তান কপাকযজ ডডদবরদভন্ট কদ পাদযন” নাদভ প্রকতকিত 

য়। স্বাধীনতা যফতীকাদর ১৯৭৩ দন ২২ নাং াঅাআন দ্বাযা ‘‘ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন’’ এ রূান্তকযত য়। কদ পাদযদনয 

প্রধান কাম পারয় ১৫টি াআউকনট ডদদয ভৎস্য ম্পদ ও ভৎস্য কদেয উন্নয়দন কাজ কযদছ। প্রকতিারগ্ন দতাআ কদ পাদযন ফাাংরাদদদ 

ভৎস্য ও ভৎস্য কদেয উন্নয়ন, াঅধুকনক ট্ররাদযয ভাধ্যদভ গবীয মুদ্র দত ভৎস্য াঅযণ, স্বাস্থ্যম্মত উাদয় াঅকযত ভৎদস্যয 

াফতযণ, াংযক্ষণ, প্রকিয়াকযণ ও ফাজাযজাতকযণ ভৎস্যজীফী, ভৎস্য ব্যফায়ী ও যপ্তাকনকাযকদদয প্রদয়াজনীয় দমাকগতা প্রদান 

কদয াঅদছ। এ কদ পাদযন ১৯৬৪ ার ডথদক কাপ্তাাআ ডরদক কভঠা াকনয ভাছ উৎাদন, াঅযণ, াফতযণ, াংযক্ষণ ও ফাজাযজাতকযণ 

কাম পিভ কযচারনায ভাধ্যদভ ভৎস্যজীফী, ভৎস্য ্রমকভক, ভৎস্য ব্যফায়ী, স্থ্ানীয় জনাধাযণউউজাকত জনদগািীয কভ পাংস্থ্ান ৃষকটি  ও 

াঅথ পাভাকজক উন্নয়দন কাজ কদয চদরদছ। ১৯৭২ দন ডাকবদয়ত যাকয়া কর্তপক জাকতয কতা ফঙ্গফন্ধু ডখ মুকজবুয যভানদক উায 

কদদফ প্রদত্ত ১০টি মুদ্রগাভী ট্ররাদযয াাদে কদ পাদযন ফদঙ্গাাগদয প্রথভফাদযয ভত ামুকদ্রক ভৎস্য াঅযণ রু ক কদয এফাং 

ামুকদ্রক ভৎস্যদক ডদদয জনাধাযদণয কাদছ কযকচত কদয ডতাদর। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কনদদ পনায় ভাদছয াঅযদণাত্তয াচয় 

ডযাধকদে (Post Harvest Loss) কদ পাদযদনয াধীন ১২৫.২৮ ডকাটি টাকা ব্যদয় ডদদয াওয ও উকূরীয় াঞ্চদর াঅনুলকঙ্গক 

সুকফধাকদ ৭টি স্বাস্থ্যম্মত ভৎস্য াফতযণ ডকন্দ্র স্থ্ান কাম পিভ চরভান যদয়দছ। 

 

(২) রূকে (Vision): জনগদণয জন্য স্বাস্থ্যম্মত ভাছ যফযাদ ায়তাকযণ। 

 

(৩) াকবরক্ষয (Mission): মুদ্র, উকূর, কাপ্তাাআ ডরক ও াওয াঞ্চদরয াঅকযত ভাছ স্বাস্থ্যম্মত উাদয় াফতযণ, াফতযণ 

যফতী াচয় হ্রাকযণ এফাং ভৎস্য কফণন কাম পিভ সুিুবাদফ কযচারনা কদয জনগদণয ডদাড়দগোঁড়ায় ড ৌঁছাদনা। 
 

(৪)     ও      (১৯৭৩      আই        ):  

 ভৎস্য ম্পদ ও ভৎস্য কদেয উন্নয়দনয জন্য ব্যফস্থ্া    ; 

 ভৎস্য কে স্থ্ান;  

 ভৎস্য আ         ই                                                                য় ; 

                  ,         ,    ও                                য়                য়    য়     

আ           ও           ,      ও      ; 

                        ,    য়    ,                            ই          ; 

         ও             য়              ঋ      ; 

             য়            য়           ; 

                ও                  ; 

          ,       ,                                                                ই       

                 ; 

                                        ;     

                                    আ    য়         ,      ও      । 

 

 

(৫) প্রধান কাম পাফরী:  

 মুদ্র, উকূর, াওয ও কাপ্তাাআ ডরক দত াঅকযত ভৎদস্যয গুণগতভান াংযক্ষদণয জন্য াঅধুকনক সুদমাগ সুকফধা ম্বকরত ভৎস্য 

াফতযণ, াংযক্ষণ, প্রকিয়াকযণ ও ফাজাযজাতকযণ ডকন্দ্র স্থ্ান; 

 মুদ্রগাভী ভ স্য ট্ররাযমূদয ডককাং ডভযাভত সুকফধাকদ প্রদাদনয কনকভত্ত কি ও য়        ওয়              ও               

      

 কাপ্তাাআ ডরদক ভৎস্য উৎাদন, াঅযণ ও ফাজাযজাতকযণ এফাং স্থ্ানীয়উউজাকত জনদগািীয কভ পাংস্থ্ান ৃষকটি ; 

 াঅকযত ভৎদস্যয গুণগতভান াংযক্ষদণয জন্য াঅধুকনক সুদমাগ-সুকফধা ম্বকরত ভৎস্য াফতযণ সুকফধাকদ প্রদান;  

 ভৎস্য ও ভৎস্যজাত দ্রব্যাকদ ফাজাযজাতকযণ, াংযক্ষণ, প্রকিয়াকযণ এফাং যপ্তাকনয জন্য ায়তা প্রদান;  

 ঢাকা ভানগযীদত পযভাকরনমুক্ত ভাছ কফণন;  

                                   আ    য়         ,     ,       ও যকাকয াথ পায়দন কফকবন্ন প্রকে 

ফাস্তফায়ন।  

  

  



(৬)                    
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      ই      ১৪   
     

                                             ৭৩১                 আ  ।      ২৮৩               

আ       ৪৪৮                 আ  ।                 ৭২            য়                  আ  ।             

            ইয়                            ও     ই                                   য় ১২০    

             য়     আ  । 
 

(৭) ২০১৮-১৯ াথ প ফছদয াকজপত াপল্যমূদয কফলয়কবকত্তক (প্রদয়াজনীয় ছকফ) নাকতদীঘ প ফণ পনাাঃ  
 

(ক) কাপ্তাাআ ডরদক ভৎস্য উৎাদন (Fish production in Kaptai Lake) 

ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন ১৯৬৪ ার ডথদক কাপ্তাাআ ডরদক স্বাদুাকনয ভাছ উৎাদন, াঅযণ, াফতযণ ও ফাজাযজাতকযণ 

কাম পিভ কযচারনা কদয াঅদছ। কাপ্তাাআ ডরক দত াঅকযত ভাদছয প্রায় ৭০ বাগ কদ পাদযদনয ভৎস্য াফতযণ ডকন্দ্রমূদ এফাং প্রায় 

৩০ বাগ ডরক এরাকায স্থ্ানীয় ফাজাদয াফতযণ দয় থাদক। কাপ্তাাআ ডরদক ২০১৮-১৯ াথ প ফছদয উৎাকদত ভাদছয ভদধ্য কদ পাদযদনয 

াফতযণ ডকন্দ্রমূদ ১০,৫৭৮ টন এফাং স্থ্ানীয় ফাজাযমূদ প্রায়  ৩১৭৩ টন ভাছ াফতযণ কযা য়। জনস্বাদথ প স্থ্ানীয় ফাজাদয 

াফতযণকৃত ভাদছয উয ডকান যাজস্ব াঅদায় কযা য় না। াফতযণকৃত ভাদছয তদেয কবকত্তদত ২০১৮-১৯ াথ প ফছদয কাপ্তাাআ ডরদক 

প্রায় ১৩,৭৫১ টন ভাছ উৎাদন য়। 

  

যাঙ্গাভাটি কনজস্ব যাচাযীদত ডানা উৎাদন কাপ্তাাআ ডরদক ভৎস্য াঅযদণয কচত্র 
 

(খ) কাপ্তাাআ ডরদক ভৎস্য ডানা াফমুক্তকযণ (Fingerling Release in Kaptai Lake)  

কাপ্তাাআ ডরদক ভৎস্য উৎাদন বৃকিয ভাধ্যদভ ডরক এরাকায় ফফাকাযী উজাকত জনদগািী স্থ্ানীয় জনাধাযদণয             াঅথ প-

াভাকজক াফস্থ্ায উন্নয়ন ও প্রাকণজ াঅকভদলয চাকদা পূযদণয রদক্ষয কদ পাদযন কর্তপক প্রকত ফৎয ডরদক কা প জাতীয় ভাদছয ডানা 

াফমুক্ত কযা য়। এদত ভৎস্য উৎাদন বৃকি য়। এছাড়া কাপ্তাাআ ডরদক াকধক াদয ভৎস্য উৎাদন বৃকিয রদক্ষয কনজস্ব যাচাকযয 

ভাধ্যদভ ভাদছয ডানা উৎাদন কযত: তা কাপ্তাাআ ডরদক াফমুক্ত কযা য়। এ ফছদয কাপ্তাাআ ডরদক ২৯ টন ডানা াফমুক্ত কযা দয়দছ। 

ম পায়িদভ ডানা াফমুদক্তয কযভাণ বৃকি কযা দে।  

  
ভৎস্য ও প্রাকণম্পদ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রকতভন্ত্রী ও কফএপকডক’য ডচয়াযম্যন কাপ্তাাআ ডরদক কা প জাতীয় ভাদছয ডানা াফমুক্তকযণ ানুিান উদদ্বাধন ও ডরদক ডানা াফমুক্ত কযদছন। 



 

(গ) ভৎস্য াফতযণ (Fish landing)  

ডদদয ামুকদ্রক ও কভঠা াকনয ভাছ স্বাস্থ্যম্মত াফতযণ, াংযক্ষণ ও ফাজাযজাতকযদণয জন্য উকূরীয় কক্সফাজায, খুরনা ও ফযগুনা 

ডজরায ৩টি এফাং যাঙ্গাভাটি ও খাগড়াছকড় ডজরায় ৪টি এফাং ডনত্রদকানা ডজরায ডভানগঞ্জ উদজরায় ১টি াফতযণ ডকন্দ্র কফদ্যভান 

াঅদছ। উক্ত ামুকদ্রক ও কভঠা াকনয ভৎস্য াফতযণ ডকন্দ্রমূদ ২০১৮-১৯ াথ প ফছদয ২৬,১৭৮ টন ভৎস্য াফতযণ কযা য়। 

  

কক্সফাজায ভৎস্য াফতযণ ডদড ামুকদ্রক ভৎস্য াফতযণ যাঙ্গাভাটি াফতযণ ডকদন্দ্র াফতযণকৃত কাপ্তাাআ ডরদকয ডফায়ার 
 

  

মুদ্র দত ভৎস্যজীফীদদয াঅকযত ভাছ কক্সফাজায ভৎস্য াফতযণ  ডকদন্দ্র সুিুবাদফ াফতযদণয সুকফধাদথ প ভৎস্য ও প্রাকণম্পদ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রকতভন্ত্রী জনাফ ডভাাঃ 

াঅযাপ াঅরী খান খ ক কর্তপক ন্টুন-গ্াাংওদয় ও াংদমাগ ড়ক উদদ্বাধন কযা য়। 

ভৎস্য প্রকিয়াকযণ (Fish Processing) 

 কফএপকডক’য চট্টগ্রাভ ভৎস্য ফন্দয ও কক্সফাজায ভৎস্য প্রকিয়াকযণ ডকদন্দ্র ামুকদ্রক ভাছ প্রকিয়াকযণ ও াংযক্ষণ কযা য়। াত্র 

কদ পাদযদনয দমাকগতায় ডফযকাকযউব্যকক্ত ভাকরকানাধীন প্রকতিাদনয কফকনদয়াগ াদনকটা বৃকি ডদয়দছ। কদ পাদযদনয উকিকখত ২টি 

ভৎস্য প্রকিয়াকযণ ডকদন্দ্র ২০১৮-১৯ াথ প ফছদয ৭৩,৫৫৬ টন ভাছ প্রকিয়াকযণ ও াংযক্ষণ কযা য়। 

  

কদ পাদযদনয কক্সফাজায ভৎস্য প্রকিয়াকযণ কাযখানায় যপ্তাকনয জন্য প্রকিয়াকৃত ামুকদ্রক ভাছ 
 

 

  



 

(ঙ) ফযপ উৎাদন (Ice Production) 

কফএপকডক’য ামুকদ্রক এফাং কভঠা াকনয ৭টি ভৎস্য াফতযণ ডকদন্দ্র াফতযণকৃত ভাছ াংযক্ষদণয কনকভদত্ত ফযপ উৎাদন ও যফযা 

কযা য়। কদ পাদযদনয ফযপকরমূদ ২০১৮-১৯ াথ প ফছদয ১৪,২৭০ টন ফযপ উৎাদন কযা য়। চরকত াথ প ফছদয উকূর ও াওয 

াঞ্চর দত াঅকযত ভাছ াংযক্ষদণয জন্য াঅযও ৭টি ফযপকর কনভ পাণ কযা দে।  

 

 

 কদ পাদযদনয ফযপকদর উৎাকদত ফযপ 
 

(চ) ঢাকা দয পযভাকরনমুক্ত ভাছ কফিয় (Formalin-free fish sale in Dhaka city) 

ঢাকা দয ফফাকাযী জনাধাযদণয ভাদছয জ প্রাপ্যতায কনকভত্ত প্রকত ফছয গদড় প্রায় ২০০ ডভ: টন পযভাকরনমুক্ত ভাছ ভ্রাম্যভান 

কফকিয কাম পিভ কযচারনা কযা য়। এছাড়া ঢাকা দযয কভ পজীফী ভকরাদদয াকযফাকযক কাদজয সুকফধাদথ প কুটা ভাছ (Dressed 

Fish) ফাজাযজাতকযদণয কনকভত্ত ৩টি কিজাযবযান িয় কযা দয়দছ। 

  

 

 

   

                        ১০০% 

                 য়        

                                য় 

  

(ছ) ফাদজট ফযাদ্দ (Budget Allocation) 

কদ পাদযদনয ২০০৮-০৯ াথ প ফছদয ২৫৯৫ রক্ষ টাকা ফাদজট ফযাদ্দ কছর। মা বৃকি ডদয় ২০১৮-১৯ াথ প ফছদয ৫২৭৯ রক্ষ টাকায় উন্নীত 

দয়দছ। কদ পাদযদনয কনজস্ব াথ পায়দন উক্ত ফাদজট ফযাদ্দ যাখা য়।  
 

(জ) কপকাং ট্ররায ডভযাভত ও কনভ পাণ (Repair and construction of fishing trawlers) 

মুদ্রগাভী ভৎস্য ট্ররাযমূদয ডককাং-াঅনডককাং, ডভযাভতউকনভ পাণ সুকফধাকদ ামুকদ্রক ভৎস্য াঅযদণ কনদয়াকজত ট্ররাযমূ ডভযাভত ও 

কনভ পাদণয সুকফধাদথ প গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ২৫ একপ্রর ২০১৯ কি: তাকযদখ চট্টগ্রাভ ডজরায কণ পফুরী 

নদীয দকক্ষণ তীদয ‘ভাকিচযাদনর কস্নওদয় ডকাআয়াড প াআউকনট’ এয উদদ্বাধন কদযন।  

 

 

 

 

 

 



 

  
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কদ পাদযদনয 

চট্টগ্রাভস্থ্ ভাকিচযাদনর কিওদয় ডকাআয়াড প াআউকনট রুব উদদ্বাধন কদযন 

ভাকি চযাদনর কিওদয় ডকাআয়াড প 

  
ভৎস্য ও প্রাকণম্পদ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রকতভন্ত্রী জনাফ ডভাাঃ াঅযাপ াঅরী খান 

খ ক ভাকি চযাদনর কিওদয় ডকাআয়াড প কযদ পন কদযন। 

ভাকিচযাদনর কিওদয় ডকাআয়াদড প ডভযাভতযত জাাজ 

  

ভাকিচযাদনর কিওদয় ডকাআয়াড প াআউকনট 
 

  

 এদত নতুন কভ পাংস্থ্াদনয ৃষকটি  কদ পাদযদনয াঅয় বৃকি দে। ফাদগযাট ডজরায ভাংরাস্থ্ ভৎস্য প্রকিয়াকযণ ও কফণন 

ডকদন্দ্র কপকাং ট্ররায ডভযাভত ও কনভ পাদণয উদদ্দদে াঅযও একটি ভাকিচযাদনর কিওদয় ডকাআয়াড প কনভ পাদণয কাম পিভ প্রকিয়াধীন াঅদছ। 

 

(ঝ) ট্ররায ফয (Trawler Fleet) 

১৯৭২ দন ডাকবদয়ত যাকয়া কর্তপক জাকতয কতা ফঙ্গফন্ধু ডখ মুকজবুয যভানদক উায কদদফ ডদয়া ১০টি মুদ্রগাভী ট্ররাদযয 

াাদে মূরত: কদ পাদযন ামুকদ্রক ভৎস্য াঅযণ ত্বযাকিত কদয। কদ পাদযদনয ট্ররায ফদয ফতপভাদন এপ.কব. ডকাযার, এপ.কব. 

কাতরা, এপ.কব. দাকতনা, এপ.কব. কভনাক্ষী, এপ.কব. ফাগদা, এপ.কব. রূচান্দা, এপ.কব. গরদা ও এপ.কব. চম্পা ভৎস্য ট্ররায যদয়দছ। 

ফতপভাদন ট্ররায মূ দ্বাযা ডফযকাকয প্রকতিাদনয দমাকগতায় ামুকদ্রক ভৎস্য াঅযণ কযা দে।  

 

  .  .                 

 



(ঞ) বযালু এযাদডড ভৎস্য ণ্য উৎাদন (Value-added fish Production)  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কনদদ পনায় কদ পাদযদনয ায়তায় ডফযকাকয প্রকতিান এা যারকদ ফুড, একয়ান ক ফুড করাঃ, বাদগ পা কপ 

এন্ড এদগ্রা প্রদ করাঃ, ফাাংরাদদ াঅদভকযকান এদগ্রা কভদেক্স (প্রাাঃ) করাঃ, ভাসুদ কপ প্রদকাং করাঃ, কন াও কপ প্রদকাং, রকপুয গ্রু 

করাঃ, ডভা প এভ এভ এন্টাযপ্রাাআজ, ডদব ওান কপ প্রদকাং করাঃ,  ডলাফার কডকিকফউন, কফকড ক ফুড করাঃ, ডপ এন্ড ডি ফুড 

করাঃ, ডজকভকন ক ফুড করাঃ, কুকরয়ায চয ক ফুড করাঃ, এদক্স ফুড করাঃ, াঅকপ ক ফুড করাঃ, স্টায ক ফুড করাঃ, ডন্ট ভাটি পন ক ফুড 

করাঃ, ডভঘনা ক ফুড করাঃ ও কভনায ক ফুড করাঃ কর্তপক কুটা ভাছ ফাজাযজাতকযণ কযা দে। মা ডদদয প্রায় কর সুায দ 

াওয়া মাদে। 

  

কদ পাদযদনয দমাকগতায় ডফযকাকয প্রকতিান কর্তপক উৎাকদত Value Added ভৎস্য ণ্য প্রদ পনী (স্থ্ান: কদ পাদযদনয প্রধান কাম পারয়) 

২। উন্নয়ন প্রকে (Development Project)  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কনদদ পনায় াওয ও মুদ্র উকূরফতী এরাকায় ভৎস্যজীফীদদয াঅকযত ভাদছয POST HARVEST LOSS 

ডযাধকযদণয রদক্ষয াওয ও উকূরীয় াঞ্চদর যকাকয াথ পায়দন প্রায় ১২৫.২৮ (একত পঁকচ দকভক দুাআ াঅট) ডকাটি টাকা ব্যদয় ২টি 

উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়নাধীন াঅদছ। 

(ক) াওয াঞ্চদর ভৎস্য াফতযণ ডকন্দ্র স্থ্ান প্রকোঃ াওয দত াঅকযত ভাছ াফতযণ, াংযক্ষণ ও ফাজাযজাতকযদণয জন্য াওয 

াঞ্চদর ভৎস্য াফতযণ ডকন্দ্র স্থ্ান ীল পক প্রকদেয াঅওতায় ককদাযগদঞ্জয ভবযফ, ডনত্রদকাণায ডভানগঞ্জ ও সুনাভগদঞ্জয ওদয়জখারী 

ঘাদট স্বাস্থ্যম্মত াফতযণ ডকন্দ্র স্থ্ান কযা দে। এ প্রকদেয াধীদন ডভানগঞ্জ ভৎস্য াফতযণ ডকন্দ্রটি গত ০২উ১১উ২০১৮ কিাঃ তাকযখ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনদনত্রী ডখ াকনা ভদাদয় কর্তপক রুব উদদ্বাধন কযা দয়দছ। এছাড়া সুনাভগঞ্জ ডজরায ওদয়জখারী ঘাট ও 

ককদাযগঞ্জ ডজরায ভবযদফ ভৎস্য স্বাস্থ্যম্মত াফতযণ ডকন্দ্র স্থ্ান কযা দফ।   

  

                     ,          

  

(খ) ডদদয ৩টি উকূরীয় ডজরায ৪টি স্থ্াদন াঅনুলকঙ্গক সুকফধাকদ ভৎস্য াফতযণ ডকন্দ্র স্থ্ান প্রকোঃ মুদ্র উকূরফতী এরাকায় 

াঅকযত ভাদছয Post Harvest Loss ককভদয় উকূরফতী এরাকায় প্রতযক্ষ ও দযাক্ষবাদফ প্রায় রক্ষাকধক দকযদ্র জনদগািীয 

কভ পৃষজন ও দাকযদ্র কফদভাচদন ায়তাকযদণয রদক্ষয কফএপকডক’য চরভান উন্নয়ন প্রকে ডদদয ৩টি উকূরীয় ডজরায ৪টি স্থ্াদন 

াঅনুলকঙ্গক সুকফধাকদ ভৎস্য াফতযণ ডকন্দ্র স্থ্ান এয াঅওতায় টুয়াখারী ডজরায ভকপুয ও াঅরীপুয, কদযাজপুয ডজরায 

াদড়যাট ও রক্ষ্মীপুয ডজরায যাভগকতদত স্বাস্থ্যম্মতবাদফ ভৎস্য াফতযদণয াঅধুকনক সুকফধাকদ কাম পিভ ফাস্তফায়নাধীন াঅদছ। এ 

প্রকদেয াঅওতায় ৪টি স্থ্াদনাআ ভাছ প্রকিয়াকযণ, ফাজাযজাতকযণ ও াংযক্ষদণয জন্য ফযপকর স্থ্ান কযা দফ।  

 

 



এ প্রকদেয াধীদন কনকভ পতব্য ফকণ পত ৪ (চায) টি ডকদন্দ্রযাআ জকভ াকধগ্রণ কাম পিভ ভূকভ উন্নয়ন কাজ ম্পন্ন দয়দছ। াঅকরপুয ডকদন্দ্রয 

াকধগ্রণকৃত জকভদত াফকাঠাদভা কনভ পাণ কাজ প্রায় ম্পন্ন দয়দছ। এছাড়া ভকপুয ভৎস্য াফতযণ ডকদন্দ্রয াফকাঠাদভা কনভ পাণ কাজ 

প্রায় ৮০ বাগ কাজ ম্পন্ন দয়দছ। একাআাদথ াদড়যাট ও যাভগকত ভৎস্য াফতযণ ডকদন্দ্রয কনভ পাণ কাজ প্রায় ৫০ বাগ ম্পন্ন দয়দছ।  

  

াঅরীপুয ডকন্দ্র কনভ পাণাধীন ভৎস্য াফতযণ ডকন্দ্র 
 

উকিকখত উন্নয়ন প্রকে ২টি ফাস্তফাকয়ত দর ফাকল পক প্রায় ৪৩.০০ (দততাকি) ডকাটি টাকা কদ পাদযদনয াঅয় বৃকি  াদফ এফাং প্রতযক্ষ ও 

দযাক্ষবাদফ প্রায় ৯,০০০ (নয় াজায) ডরাদকয কভ পাংস্থ্ান দফ। 

(গ) াঅধুকনক রুটকক ভার (Modern Shotki Mahal) প্রধানভন্ত্রীয কাম পারদয়য াঅ্রময়ণ প্রকে-২ এয াধীন কক্সফাজায ডজরায 

খু ককুর এরাকায় ভৎস্যজীফীদদয পুনফ পাদনয জন্য ডদদয বৃত্তভ একটি ‘াঅধুকনক রুটকক ভার’ স্থ্াদনয কাজ এ কদ পাদযন 

ফাস্তফায়ন কযদছ। 

 

কক্সফাজায ডজরায দয উদজরায় খু ককুর এরাকায় রুটকক ভার স্থ্াদনয জন্য কনধ পাকযত জায়গায় ভাটি বযাট কযা দয়দছ 

 

(৮) ফাকল পক কভ পম্পাদন চুকক্ত (APA) ফাস্তফায়ন াগ্রগকতাঃ ২০১৮-১৯ াথ প ফছদয ফাকল পক কভ পম্পাদন চুকক্ত (APA) ডভাতাদফক ৮৯.৮৬ 

বাগ রক্ষযভাত্রা াকজপত দয়দছ। এছাড়া ১৯উ০৬উ২০১৯ কি: তাকযদখ ভৎস্য ও প্রাকণম্পদ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ভদাদদয়য 

উকস্থ্কতদত ভন্ত্রণারদয়য কচফ এফাং ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযদনয ডচয়াযম্যাদনয ভদধ্য ২০১৯-২০ াথ প ফছদয ফাকল পক 

কভ পম্পাদন চুকক্ত স্বাক্ষকযত য়।  

(৯)                  ই            য়              : 

 )                  য় আ          ও              Post Harvest Loss                        ’  

        য়            ৩       য়       ৪       আ                                      আও  য় 

       ৪                                আ                         য়      আ  । 

 ১।      ,   য়      

 ২। আ    ,   য়       

 ৩।         ,          

 ৪।       ,       

         আও                    য়     ও                                      য়     ও 

                             ।       আ     ও                                 ,       ও 



                         ।                            ০৪ (   )        ই                           য়  

          য়  । আ                                                 য়          য়।                       

         ও   য়    ।          ও                                        য়  ।  

 

 )   ও      আ                      ও                                      আও  য়        ০৩       

                              ।  

 ১।     ,          

 ২।        ,          

 ৩। ও য়         ,        

                                                   য়    ।      ০২       ২০১৮   :             য় 

                                         ।              ও                                       

২০১৮-১৯                য়  ।   য়                         য়  । আ           ,                     ও        

        । 

 

(১০) আই   /        ই        য়          ফাাংরাদদদক কডকজটার ফাাংরাদদদ রূান্তদযয রদক্ষয, জাতীয় তে ও ডমাগাদমাগ 

প্রযুকক্ত নীকতভারা-২০১৫ ফাস্তফায়দনয াাং কদদফ কদ পাদযদনয একটি ওদয়ফাাআট (www.bfdc.gov.bd) ডখারা, 

ারনাগাদকযণ াকপকয়ার কাম পিভগুদরা াঅাআকটিয ভাধ্যদভ ম্পন্ন কযায জন্য ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন কনযরবাদফ কাজ 

কদয মাদে। কদ পাদযদনয কটিদজন চাট পায কফকবন্ন প্রকদেয কাম পাফরী ানরাাআদন প্রকা কযা দয়দছ। এছাড়াও কর ডটন্ডায ডনাটি, 

চাকুযীয কফজ্ঞকপ্ত, চাকুযীয াঅদফদন পযভ, কনদয়াগ যীক্ষায় াাংগ্রদণয ডমাগ্ প্রাথীদদয তাকরকা ওদয়ফাাআদট কনয়কভত প্রকা কযা 

দয়দছ। কাফ াখায কাম পিভ কডকজটার, স্বে এফাং গকতীর কযায রদক্ষয কাফ াংিান্ত Software installation এয 

ভাধ্যদভ াঅয়-ব্যয় এফাং কভ পকতপা-কভ পচাযীদদয ডফতন বাতাকদ কর প্রকায কাফ-কনকাদয কাজ কযচাকরত দে। ফতপভাদন 

কদ পাদযদন াআ-পাাআকরাং কাম পিভ চালু াঅদছ। এছাড়া াআ-ডটন্ডাকযাং কাম পিভ কযচারনায কনকভত্ত ককটিাআউ এয রাাআব াব পাদযয াদথ 

ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন াংযুক্ত াঅদছ। কদ পাদযদনয াঅওতাধীন কর ডকদন্দ্রয াআ-ডভাআর ঠিকানাও ডখারা দয়দছ এফাং াআ-

ডভাআদরয ভাধ্যদভ কনয়কভত কচঠি ডরনদদন কাম পিভ চরদছ। াভাকজক ডমাগাদমাগ ভাধ্যভ ডপাআবুক াঅাআকড ব্যফায কদয কফকবন্ন তোকদ 

াঅদান/প্রদাদনয ভাধ্যদভ ডফা ডদয়া  য়। 

 

(১১) ই           য়                                      ও    :              ই           য়         

     য়                   ও                                           য়    য়      য়                

             য়    য়  ।                                                ই                  য়        য়  । 

 

(১২) SDG াজপদনয াগ্রগকতাঃ         ও                    ই                                           

           আ  -                   ও আ                              ই                                 

                  য়                       য়।                                              ০৩       য় 

      ০৪                   ও       ৩             ০৭                                 ।            

                                         য়             । 

 

(১৩)      আ                                 ২০১৮-১৯               য় ও      য়                    ১৪  

আ            য়  ।  

 

(১৪)            য়                          য়                            /             য়         ও 

                -                  আ  । ২০১৮-১৯          ৫                                      য়  । 

 

(১৫) জাতীয় রুিাচায ডক র চচ পায কফফযণাঃ ২০১৮-১৯ াথ প ফছদয প্রণীত জাতীয় রুিাচায ডক র, কযকেনা ও ফাস্তফায়ন াগ্রগকত 

কাঠাদভা ানুমায়ী কদ পাদযদনয জাতীয় রুিাচায ডক র কাম পিভ ফাস্তফায়ন কযা য়। এছাড়া গত ০৯উ০৭উ২০১৯ কিাঃ তাকযখ 

কদ পাদযদনয ২০১৯-২০ াথ প ফছদযয  জাতীয় রুিাচায ডক র, কযকেনা ও ফাস্তফায়ন াগ্রগকত কাঠাদভা প্রণয়ন কযা দয়দছ। এ 

কাঠাদভায াঅওতায় কদ পাদযদনয                              ও                      য়                   য়       

            ও                                           য়    য়      য়                         য়  । 

 

(১৬)                                        ও য়   ই                       (  আ   )     আ  ।       

                       য়         ই                                  আ  ।                  য়        ই-    ই 

                                  য়।  

 

http://www.bfdc/


(১৭) উাংাযাঃ ভদয়য প্রদয়াজদন ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন প্রকতকিত দয়কছর এফাং কদ পাদযদন াক পত দাকয়ত্ব মথা: 

ামুকদ্রক ভৎস্য াঅযণ, াফতযণ, স্বাদুাকনয ভৎস্য উৎাদন, প্রকিয়াকযণ, কফণন এফাং যপ্তানী কাম পিভ মথামথবাদফ ারন কযদত 

ক্ষভ দয়দছ। ফতপভাদন ভৎস্য খাদতয কর ডক্ষদত্র ডফযকাযী কফকনদয়াগ িভ: বৃকি াদে। পদর ভৎস্য একটি ান্যতভ প্রধান 

াঅয়ফধ পক খাত কদদফ কফদফকচত দে। এ াফস্থ্ায় ১৯৭৩ দনয ২২ নাং াঅাআদন          ’   ডদয়া কাম পিদভয াকফ পক ফাস্তফায়ন 

প্রদয়াজন। এছাড়া ডদদয ভৎস্য খাদত াঅয় বৃকিয জন্য ফাস্তফতায কনকযদখ কদ পাদযন কর্তপক নতুন নতুন প্রকে গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কযদত 

দফ। ফাাংরাদদ কৃকল উন্নয়ন কদ পাদযন, ফাাংরাদদ ডককভকযার াআন্ডাকিজ কদ পাদযন                    য়               

       /               -                 আ        য়                                                        

      আ ও                 আ         য়। 

 


