
প্রশিক্ষণ, শিও ও শিওরলাইন 

ব্রুড ডডভেলিভেন্ট 

 

  

   



প্রশিক্ষণ 



প্রকভের আওতায় প্রশিক্ষণঃ 

 

1.  সুফলভোগীভের প্রশিক্ষণ প্রোন 

2.  েৎস্য অশিেপ্তভরর কে মকতমা-কে মচারীভের প্রশিক্ষণ প্রোন 

3. বৈভেশিক প্রশিক্ষণ ( সরকারী কে মকতমাভের) 

1. সুফলভোগীভের প্রশিক্ষণঃ 

 শসআইশি চাষী েভলর প্রশিক্ষণ ( েল গঠন ও িশরচালনা, ডরাগ-ৈালাই  প্রশতভরাি, আহভরানভতার িশরচর্ মা) 

 শসআইশি শলডারভের শলডারিীি/শরভেিাস ম প্রশিক্ষণ   

 শলফভের ডেৌশলক সম্প্রসারণ ও ডেিাল ডেকভনালশি প্রশিক্ষণ 

 হযাচারী অিাভরের ও নাস মারারভের প্রশিক্ষণ 

 উভযাক্তাভের প্রশিক্ষণ ( েৎস্যখায বতশর এৈং েযালু এভডড ডপ্রাডাক্ট বতশর      

 ২. েৎস্য অশিেপ্তভরর কে মকতমা-কে মচারীভের প্রশিক্ষণ প্রোন 

 প্রকেভুক্ত সম্প্রসারণ কে মকতমা ও ডক্ষত্র সহকারীভের ডেৌশলক সম্প্রসারণ ও েৎস্যচাষ প্রশিক্ষণ 

  SUFO/UFO প্রকে ৈাস্তৈায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

  রািস্বখাভতর AFO/FA ডের উন্নত প্রযুশক্তর উির প্রশিক্ষণ, ইতযাশে  

 

 



োঠ ির্ মাভয় প্রশিক্ষণ আভয়ািভনর িাি সমূহ 

ৈরাদ্দ প্রাশপ্ত 

• ৈরাদ্দ ডরশিঃ শলশিৈদ্ধকরণ 

• প্রশিক্ষভণর তাশরখ শনি মারণ 

প্রশিক্ষণ 

িশরকেনা  

• প্রশিক্ষণার্থী শনৈ মাচন ও প্রশিক্ষভণর স্থান শনি মারণ 

• প্রশিক্ষণার্থীভের তথ্য সংগ্রহ (নাে, ঠিকানা, ডোৈাইল নং, NID, ইতযাশে) 

• প্রশিক্ষণ ম্যাভেশরয়াল ও অন্যান্য কাগিিত্র (হাশিরা, োতার োষ্টারভরাল, ডরশিষ্টার সংরক্ষণ, ইতযাশে) প্রণয়ন 

• প্রশিক্ষভণর শিশডউল প্রণয়ন ও উর্ধ্মতন কর্তমিক্ষভক অৈশহতকরণ ( প্রশিক্ষভণর ৫ কে মশেৈস পূভৈ ম) 

প্রশিক্ষণ 

ৈাস্তৈায়ন 

• প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও উিকরণ শৈতরণ 

•  হাশিরা গ্রহণ ও  প্রশিক্ষভণর প্রাক-মূল্যায়ন সম্পন্ন করা 

• শিশডউল অনুর্ায়ী প্রশিক্ষণ ৈাস্তৈায়ন 

• প্রশিক্ষণ িরৈতী মূল্যায়ন সম্পন্ন করা 

•  প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার ৩ কার্ মশেৈভসর েভে অশিেপ্তভরর প্রশিক্ষণ ডাোভৈইভি প্রশিক্ষভণর তথ্য আিভলাড করা 

• ডরশিষ্টার, কযাি ৈই, ইতযাশে সংরক্ষণ 

 



• G·‡Ubmb gvB‡µv-cøv‡b AšÍf©y³ Ki‡Z n‡e|  

• wmAvBwR mfvq AwfÁZv wewbgq mdi ev¯Íevqb m¤ú‡K© wm×všÍ MÖnY|  

• Dc‡Rjv grm¨ Awdm KZ©„K md‡ii w`b-ZvwiL, ’̄vb wba©viY, AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKvmn we¯ÍvwiZ Kg©m~wP 

cÖYqb|  

•  D‡jøL¨, mdj Pvwli ¯̂vÿvr, Zvi Lvgvi cwi`k©b, grm¨Pvl, M‡elYv, m¤úªmviY wel‡q miKvix-‡emiKvix Awdm, gv‡Qi 

evRvi/AeZiY †K›`ª BZ¨vw` cwi`k©‡bi ZvwjKvq ’̄vb cv‡e|  

• wba©vwiZ QK (ms‡hvRbx-1 Gi e¨q wnmvecÎ) e¨envi K‡i md‡ii we¯ÍvwiZ Kg©m~wPwfwËK ev‡RU cÖYqb|  

• mdi ev¯Íevqb (Kg©m~wPwfwËK ågY, wbw ©̀ó cwi`k©b ’̄v‡b Mgb, cwi`k©b, ¯̂vÿvrKvi, cÖwZ‡e`b, BZ¨vw`)|  

• Dc‡Rjv grm¨ Kvh©vjq KZ©„K mdi cÖwZ‡e`b cÖYqb I wcAvBBD, GbGwUwc-2, wWIGd- G †cÖiY| 

AwfÁZv wewbgq mdi ev¯Íevq‡bi Rb¨ AbymiYxq avcmg~nt  

 



cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb (PO)  
 

• g~jZ Drcv`K †Mvôx‡`i msMVb 

 

g~L¨ D‡Ïk¨t 

1. grm¨Pvlx‡`i Drcv`bkxjZv e„w× I evRv‡i mivmwi AskMÖnY wbwðZKiY 

2.  ’̄vwqZ¡kxj msMVb wnmv‡e M‡o †Zvjv 



সুশনশে মষ্ট উভদ্দশ্যাৈশল  

• সািারণ িশরষে এৈং কার্ মশনৈ মাহী িশরষে গঠন 

• তহশৈল গঠন ও  সেৈায় অশিেপ্তভর শনৈন্ধন  

• শনয়শেত সো অনুষ্ঠান, শহসাৈ সংরক্ষণ, অশডে সম্পােন ও শনৈন্ধন নৈায়ন করা 

 কার্ মকর সংগঠন শহসাভৈ গভে ডতালাঃ 

 শিও এর কার্ মক্রে শনি মারণ ও ৈাস্তৈায়নঃ 

•  কার্ মশনৈ মাহী কশেটির োেভে ৈাশষ মক কে মিশরকেনা প্রণয়ন 

•  কে মিশরকেনা অনুর্ায়ী কার্ মক্রে গ্রহণ, ৈাস্তৈায়ন, িশরৈীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

•  ৈাস্তৈায়ভনর তথ্য ও ডরকড ম সংরক্ষণ এৈং অগ্রগশত প্রশতভৈেন বতরী 

 শিও এর ব্াংক একাউন্ট িশরচালনা 

 শিও ডক স্থায়ীত্বিীল করভত েক্ষ িনৈল গভে ডতালা 



এনএটিশি-২ প্রকেভুক্ত শিও  

• সািারণ শিও:  

   ২০টি  ( ৭৫০ সেস্য শৈশিষ্টয) 

ক্রে উিভিলার নাে ক্রে উিভিলার নাে 

১ রাজির, োোরীপুর ১১ শিৈপুর, নরশসংেী 

২ ডকাোলীিাো, ডগািালগঞ্জ ১২ ৈারহাট্টা, ডনত্রভকানা 

৩ ডুমুশরয়া, খুলনা ১৩ ডোলা সের, ডোলা 

৪ ৈাভগরহাে সের, ৈাভগরহাে  ১৪ ৈাশনয়াচং, হশৈগঞ্জ 

৫ সাতক্ষীরা সের, সাতক্ষীরা ১৫ রায়গঞ্জ, শসরািগঞ্জ 

৬ নান্দাইল, েয়েনশসংহ  ১৬ েশনরােপুর, র্ভিার 

৭ আেেেীশি, ৈগুো ১৭ িাইকগাছা, খুলনা 

৮ বেরৈ, শকভিারগঞ্জ ১৮ রায়পুর, লক্ষীপুর 

৯ নাঙ্গলভকাে, কুশেল্লা ১৯ শেঠাপুকুর, রংপুর 

১০ চােভোহর, িাৈনা ২০ আলেডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা 

•শৈভিষ শিওঃ  

  ২টি  (১২০০ সেস্য শৈশিষ্টয)   

 শত্রিাল, েয়েনশসংহ 

শসংো, নাভোর 

 প্রশতটি শিওভত ৩৫% েশহলা সেস্য 

শনশিত করভত হভৈ। 



শিও গঠন িদ্ধশত 

UFPO’র সািারণ িশরষে      

• সািারণ িশরষে: ৩৪ সেস্য শৈশিষ্ট (সািারণ শিও) ও ৪৩-৪৫ সেস্য শৈশিষ্ট (শৈভিষ শিও) 

 

সািারণ িশরষে  

• উিভিলার সকল শসআইশি হভত একিন কভর প্রশতশনশি 

• সৈ মাশিক শতনিন  েৎস্য ব্ৈসায়ী-প্রশতশনশি  

• নন-শসআইশি েৎস্যচাষী প্রশতশনশি, প্রশত ৩০ িভন একিন কভর প্রশতশনশি 

• সািারণ িশরষভের কার্ মকাল হভৈ ৩ (শতন) ৈৎসর। 

 UFPO’র কার্ মশনৈ মাহী কশেটি 

• সািারণ িশরষে কর্তমক শনৈ মাশচত ৯ (নয়)-সেস্য শৈশিষ্ট একটি কার্ মশনৈ মাহী িশরষে র্থাকভৈ। 

               সোিশত------------------------- ১ িন 

 সহ-সোিশত--------------------- ১ িন 

 সািারণ সম্পােক---------------- ১ িন 

 যুগ্ম-সম্পােক-------------------- ১ িন 

 ডকাষােক্ষ------------------------১ িন 

 সেস্য-----------------------------৪ িন 

               (ব্ৈসায়ী-প্রশতশনশি র্থাকভল তাভের েে হভত একিন সহ) 



সেস্যিে ৈাশতল 

শনভনাক্ত কারভণ কার্ মশনৈ মাহী িশরষভের ডর্ ডকান িে শূন্য ৈভল ডিাশষত হভৈ এৈং ডস িে পূরভণর িন্য 

পুন:শনৈ মাচন অনুশষ্ঠত হভত হভৈ: 

 োশয়ত্ব িালভন িারীশরক অক্ষেতা 

 োরাত্বক অসুস্থতায় িশতত হভল 

মৃত্যয হভল 

ডেয়ােকাভলই িেতযাভগ ইচ্ছুক হভল এৈং তা সািারণ িশরষে কর্তমক গৃহীত হভল 

কার্ মশনৈ মাহী িশরষে/সািারণ িশরষভের ডর্ ডকান সেস্য ৈা শসআইশি কর্তমক উÌvশিত শলশখত 

অশেভর্াভগর শেশতভত শংখলােভঙ্গর কারভণ ডর্ ডকান Kg©রত কার্ মশনৈ মাহী িশরষভের সেভস্যর সেস্যিে, 

Awf‡hvM cÖgvwনZ n‡j, ৈাশতল হভয় র্াভৈ। 



UFPO’র োঠ ির্ মাভয়র কার্ মাৈশল  

 

• শিওভক ব্ৈসাশয়ক সংগঠন শহসাভৈ গভে ত্যলভত ৈাশষ মক কে মিশরকেনা প্রণয়ন ও ৈাস্তৈায়ন 

• শসআইশিসমূভহর ব্ৈসায়ী সংস্থা শহভসভৈ শনভিভক গভে ডতালা। 

• সেস্যভের েৎস্যচাষ ও শৈিণন সংক্রান্ত উিকরণাশে প্রাশপ্তভত তথ্য শেভয় সহায়তা করা 

•  েৎস্যচাষীভের সহিিভতম ঋণপ্রাশপ্তভত সহায়তা করা। 

• উচ্চমূল্য িভের চুশক্তৈদ্ধ চাষাৈাভের িন্য উিযুক্ত চাশষ এৈং শৈশক্রর িন্য ব্ৈসায়ীভের সাভর্থ চুশক্ত করা। 

• উন্নততর ৈািার সংভর্াগ স্থািন এৈং িে শৈিণভন চাশষভের সহায়তা করা 

 



UFPO’র োঠ ির্ মাভয়র কার্ মাৈশল  

 

• েৎস্যিভের উৎিােন ও গুণগতোন বৃশদ্ধর িন্য উন্নত প্রযুশক্ত গ্রহভণ কৃষকভের উৎসাশহত করা। 

• ৈািার সংভর্াগ সৃশষ্টর িন্য PO’ডক উৎিাশেত েৎস্য ও েৎস্যিাত দ্রব্াশের সংগ্রহ ও ৈািারিাতকরণ ডকন্দ্র 

শহভসভৈ গভে ডতালা। 

• েলশেশতক আহরভণাতর িশরচর্ মা ও শৈিণভনর োেভে খরচ কোভত সহায়তা করা। 

• িভের মূল্য সংভর্ািভনর (value addition) োেভে আয় বৃশদ্ধভত সহায়তা করা। 

• শৈিণভন cool chain ব্ৈস্থািনায় উভযগী ভূশেকা গ্রহণ করা। 

• শনিস্ব তহশৈল গভে ডতালা, আয়ৈি মনমূলক কাি করা এৈং PO’র শনৈন্ধভনর ব্ৈস্থা করা। 



UFPO’র তহশৈল গঠন 

• শনি মাশরত ক্ষুদ্র োশসক চাঁো। 

• আয়ৈি মন কার্ মক্রে িশরচালনা। 

• আয় সৃশষ্টকারী কার্ মক্রভের িন্য সরকাশর ডৈসরকাশর (এনশিওসহ) আশর্থ মক সংস্থাসমূহ হভত ঋণ। 

• চুশক্তৈদ্ধ চাষাৈাভের িন্য সংশিষ্ট ব্ৈসায় প্রশতষ্ঠানসমূভহর সাভর্থ সম্পাশেত চুশক্ত হভত প্রাপ্ত কশেিন 

• শনিস্ব তহশৈল হভত শসআইশি চাশষগণভক স্বে সুভে ঋণ প্রোভনর োেভে প্রাপ্ত সুে। 

• সরকাশর সংস্থা, এনশিও, োতা, স্থানীয় প্রশতষ্ঠান এৈং ডৈসরকাশর ব্শক্তোশলকানািীন সংস্থাসমূহ হভত প্রাপ্ত েঞ্জুরী 

(Grants) ও অনুোন। 

• প্রশডউসার অগ মানাইভিিভনর োেভে শৈিণনকৃত িের ডোে মূভল্যর একটি অংি (কশেটি শনি মাশরত) 

• কার্ মশনৈ মাহী িশরষভের ডেয়াভের প্রর্থে দুই ৈৎসভর এনএটিশি-২ হভত প্রকে সহায়তা/সহভর্াশগতা 

•এআইএফ-৩ এর আওতায় প্রাপ্ত অনুোভনর োেভে ক্রয়কৃত উিকরভণর ব্ৈসায়ীক ব্ৈহার হভত আয় 



প্রকে সহভর্াশগতা 

ক্রে সািারণ শিও শৈভিষ শিও 

১ আসৈাৈিত্র ( ডচয়ার-১, শেশিটিং ডচয়ার-২, ডেশৈল-১, ফাইল 

ডকশৈভনে-১) 

আসৈাৈিত্র ( ডচয়ার-১, শেশিটিং ডচয়ার-২, ডেশৈল-১, ফাইল 

ডকশৈভনে-১) 

২ - আহরভণাতর ডসৈা ডকন্দ্র (ৈরফ কল, অৈতরণ স্থান, ইনসুভলভেড 

ডটাভরি, ডেশসং এর স্থান, িাশনর সরৈরাহ ও অশফস)  

৩ িশরচালন ব্য় (Operation cost) (২৪ োস) 

ৈরাদ্দ: প্রশত োভস ১০৪১/- 

িশরচালন ব্য় (Operation cost) (২৪ োস) 

ৈরাদ্দ: প্রশত োভস ১০৪১/- 

৪ অশফস ব্ৈস্থািক (Office Manager) 

(প্রশত শিও ২৪ োস, ১ িন) ৈরাদ্দ: প্রশতোভস ৫০০০/- 

Local Marketing Facilitator (প্রশত ডকভন্দ্র ১২ োস, 

১ িন) ৈরাদ্দ: ৪১৬৬/- 

৫ অশফস ব্ৈস্থািক (Office Manager) এর িন্য 

ইন্টারভনে সংভর্াগসহ ডোৈাইল ট্যাৈ-১টি 

Local Marketing Facilitator এর িন্য ইন্টারভনে 

সংভর্াগসহ ডোৈাইল ট্যাৈ-১টি 

৬ একটি কভর ডসশে অভোভেভেড েৎস্য খায শিভলটিং ডেশিন 

সরৈরাহ 

- 

৭ আনুষংশগক শৈষয়াশেসহ একটি কভর কশম্পউোর, ডলিার ডিে 

শপ্রন্টার ও শিভকা প্রভিক্টর প্রোন 

আনুষংশগক শৈষয়াশেসহ একটি কভর কশম্পউোর, ডলিার ডিে শপ্রন্টার 

প্রোন 

৮ শনৈ মাহী কশেটি শনৈ মাচভনর (Election/ Selection) িন্য 

আশর্থ মক সহায়তা, ৈরাদ্দ: ১০,০০০/- (এক কাশলন) 

শনৈ মাহী কশেটি শনৈ মাচভনর (Election/ Selection) িন্য 

আশর্থ মক সহায়তা,ৈরাদ্দ: ১০,০০০/- (এক কাশলন) 



প্রভিক্ট লগভেে: োভকমটিং ও সাপ্লাইভচইন 

Objective Variables Indicator (OVI) Means of  Verifications (MOV) Important Assumption (IA) 

 শিও ডোশৈলাইভিিন 

 েযালুভচইন ডপ্রাগ্রাে স্থািন (২২টি) 

 প্রভিক্ট ডিভষ ৩০০০ ডে.েন োছ 

ৈািারিাতকরণ 

 সভচতনতা বৃশদ্ধ, গুনগতোন শনশিত এৈং 

ডসৈা প্রোন শনশিত 

 িে সংগ্রহ এৈং ৈািারিাতকরভণর 

তথ্যাশে সংরক্ষণ 

 োভকমটিং িভয়ন্ট, স্থানীয় ৈািার, 

সংভর্াগচাষী, শিও সেস্য, ইতযাশে সংক্রান্ত 

তথ্য সংরক্ষণ 

 প্রশতভৈেন/ েেৈতী মূল্যায়ন/ 

িশরেি মন, ইতযাশে 

 উন্নত ডোেকিাতকরণ, সংরক্ষণ 

ও িশরৈহন সুশৈিাশে সহিলেয হভৈ 

 ডোক্তার চাশহো অনুর্ায়ী ির্ মাপ্ত 

িশরোন িভের সরৈরাহ োভকমটিং 

িভয়ভন্ট িাওয়া র্াভৈ।  



কার্ মক্রে ও অগ্রগশত 

ক্রে কার্ মক্রভের শৈৈরণ লক্ষযোত্রা অিমন  েন্তব্ 

১ শিও গ্রুি গঠন ২২ ২২ 

২ কশেটি গঠন ও গ্রুি ডোশৈলাইভিিন ২২ ২২ গ্রুি ডোশৈলাইভিিন চলোন 

৩ শিও অশফস স্থািন ২২ ২২ স্থাশিত ৪টি অশফস স্থানান্তর করভত হভৈ। 

ডকাোলীিাো, রাজির, শসংো ও শত্রিাল 

৪ আসৈাৈিত্র স্থািন ২২ ২২ 

৫ কশম্পউোর ২০ ২০ 

৬ অশফস ম্যাভনিার শনভয়াগ ২০ ২০ 

৭ LMF শনভয়াগ ২ ২ 

৮ শিও ডরশিভেিন ২২ ২২ 

৯ ব্াংক একাউন্ট ও সঞ্চয় ২২ ২২ সঞ্চয় চলোন 

১০.  এআইএফ-৩ প্রস্তাৈ ডপ্ররণ ২২ ২১ ডকাোশলিাো এর প্রস্তাৈ অনুভোেন ৈাকী।  

এআইএফ-৩ অনুভোশেত ২১ ও ৈরাদ্দকৃত: ১৯ 



তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ  

শিও ভুক্ত সকল সেভস্যর তাশলকা (কশেটি সহ) 

েৎস্য ব্ৈসায়ীভের তাশলকা 

নাস মারার/ হযাচারীর তাশলকা 

োছ শৈশক্রর ডরশিোর 

েৎস্যচাষ ও ৈািারিাতকরণ সংক্রান্ত শরভসাভস মর তাশলকা, ইতযাশে 

োভছর ৈািারের (স্থানীয় ও িার্শ্মৈতী) 

সঞ্চভয়র শহসাৈ সংরক্ষণ 

োলাোভলর েজুে সংরক্ষণ 

AIF3 এর োেভে ক্রয়কৃত শিকআি এর আয়-ব্য়, িশরচালনা সংক্রান্ত তথ্য  

 শিভলে ডেশিন এর িশরচালন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ  

 



সম্পাশেত কাি ও করণীয় 

সম্পাশেত কাি 

• শিও শলডার প্রশিক্ষণ এৈং শিও সেস্যভের প্রশিক্ষণ 

• শরভসাস ম ম্যাশিং ও SWAT analysis 

• শিভলে ডেশিন স্থািb ও চালুকরণ 

• এআইএফ-৩ এর আওতায় ৈরাদ্দপ্রাপ্ত উিপ্রকভের উিকরণ ক্রয় ও আয়ৈি মনমূলক কাভি ব্ৈহার 

করণীয়ঃ 

• শিকআি/শিভলে ডেশিভনর ব্ৈহার নীশতোলা প্রনয়ন এৈং ডসই অনুর্ায়ী আয়-ব্ভয়র শহসাৈ সংরক্ষণ 

• আয়ৈি মন মূলক কাভি মূলিন ব্ৈহার করা 

•  শিও এর োেভে োছ ৈািারিাতকরভণর প্রোৈ শনরুিন 

• অনলাইভন োছ শৈক্রয় সচল রাখা ও  এর প্রোৈ শনরুিন করা 

• স্থানীয়োভৈ শলংভকি স্থািভন সভচষ্ট হওয়া 

•  প্রভসশসং ও েযালু এশডিন সংক্রান্ত কাভি উভযাক্তা বতরী করা ৈা শিওভক উভযাক্তা শহসাভৈ বতরী করা। 

• ব্াকওয়াড ম শলংভকভি কাি কভর োভছর গুনগতোন শনশিত করা ও শিও ডক ব্রান্ড শহসাভৈ বতরী করা  

 



এআইএফ-৩: শিকআি িশরচালনা িদ্ধশত 

  চুশক্তিত্র প্রণয়ন ও স্বাক্ষশরত কশি সংরক্ষণ 

 শিও এর নাভে শিকআি ডরশিভেিন  

 শিকআি িশরচালনা সংক্রান্ত উিকশেটি গঠন ও োশয়ত্বৈন্টন 

  ডরজুভলিভনর োেভে  শিকআি িশরচালন নীশতোলা প্রণয়ন 

  শিকআি িশরচালভনর  সকল তথ্য (ব্ৈহারকারীর নাে, ডোৈাইল নং, শক িশরৈহন করভৈ, 

িশরোন, স্থান, োকার িশরোন, োইোভরর নাে, ডোৈাইল নং, িশরশচশত, ইতযাশে)  আলাো 

ডরশিোভর সংরক্ষণ ও োশসক তথ্য উিভিলা েপ্তভর ডপ্ররণ 

 প্রশতোভসর আয়-ব্ভয়র তথ্য শিও সোয় উিস্থািন করা 



েৎস্য খায ডেশিন িশরচালনা িদ্ধশত 

  চুশক্তিত্র প্রণয়ন ও স্বাক্ষশরত কশি সংরক্ষণ 

 ডেশিন িশরচালনা ও রক্ষনাভৈক্ষণ সংক্রান্ত উিকশেটি গঠন ও োশয়ত্বৈন্টন 

  ডরজুভলিভনর োেভে  ডেশিন িশরচালনা নীশতোলা প্রণয়ন 

  ডেশিন িশরচালভনর  সকল তথ্য (ব্ৈহারকারীর নাে, চাষীর িরণ, ডোৈাইল নং, িশরোন, খাৈাভরর 

প্রকার,  কশেিভনর োকার িশরোন, আয়- ব্ভয়র তথ্য, ইতযাশে)  আলাো ডরশিোভর সংরক্ষণ ও োশসক 

তথ্য উিভিলা েপ্তভর ডপ্ররণ 

 প্রশতোভসর আয়-ব্ভয়র তথ্য শিও সোয় উিস্থািন করা 



োছ প্রশক্রয়াকরণ ও মূল্য সংভর্ািন 

• স্বে িশরসভর ও স্থাভন ৈাস্তৈায়ন ডর্াগ্য  

•সংরক্ষণ কভর শৈিনন করা র্ায় 

• ৈশি মত মূভল্য শৈক্রয় করা র্ায় 

• অশিক লােিনক 

• By-product  অন্য িে বতরীভত ব্ৈহার 

করা র্ায়।  

োছ প্রশক্রয়াকরভণর িাি সমূহ 



মূল্য সংভর্াশিত েৎস্য িে 

P.C: Google image 



P.C: Google image 

প্রশক্রয়ািাতকৃত োছ 



P.C: Google image 

োছ প্রশক্রয়াকরভণর সরঞ্জাে 



প্রশক্রয়ািাত োছ প্যাশকং  উিকরণ 

P.C: Google image 





• উন্নতিাভতর ব্রুড উৎিােভনর লভক্ষয MoU স্বাক্ষশরত হভয়ভছ DoF ও BFRI এর েভে 

•  ডেয়াে: ২০১৬-২০২০ অর্থ মৈছর 

• োভছর প্রিাশত:    

                      

শেভয়তনাশেি ডহায়াইে িাঙ্গাস            শেভয়তনাশেি বক GIFT (genetically improved 

farmed tilapia) 



কার্ মক্রভের উভদ্দশ্যঃ 

•  F2 ডিনাভরিভনর উন্নত িাভতর শেভয়তনাশেি ডহায়াইে িাঙ্গাভসর িাে মপ্লািে উৎিােন এৈং উন্নতিাভতর ব্রুড উৎিােন 

•  উন্নত িাভতর শেভয়তনাশেি বক (F4 ডিনাভরিন) ও শগফে (F13 ডিনাভরিন) এর িাে মপ্লািে উৎিােন এৈং তা 

ডর্থভক উন্নতিাভতর ব্রুড উৎিােন 

•  উন্নতিাভতর ব্রুড হভত উন্নতোভনর ডিানা উৎিােন কভর েৎস্য হযাচারী/ েৎস্যচাষীভের োভে ডিৌভছ ডেয়া।  

উিভর্াগীতাঃ 

• উন্নতিাভতর ব্রুড ডর্থভক দ্রুতৈি মনিীল ডিানা িাওয়া র্াভৈ 

• উন্নতোভনর ডিানায় ইনশব্রশডং িশনত শৈশেন্ন সেস্যা ডর্থভক সোিান িাওয়া 

র্াভৈ 

• কে সেভয় ও খরভচ অশিক োছ উৎিােন করা র্াভৈ 

• শেভয়তনাশেি ডহায়াইে িাঙ্গাভসর োংস সাো হওয়ায় এর স্বাে ও ৈািার 

মূল্য ডৈিী 

 

  



কার্ মক্রভের অগ্রগশতঃ 

•  শৈএফআরআই ডর্থভক ৩টি প্রিাশতর উন্নতোভনর িাে মপ্লািে প্রকভের 

আওতায় ৪টি সরকারী েৎস্যৈীি উৎিােন খাোভর সরৈরাহ করা হভয়ভছ।  

• খাোর ৪টিঃ 

                     ১। শনেগাছী েৎস্যচাষ প্রকে (রািস্ব), রায়গঞ্জ, শসরািগঞ্জ 

                     ২। েৎস্য প্রিনন ও প্রশিক্ষণ ডকন্দ্র, রায়পুর, লক্ষীপুর 

                     ৩। কাি ম হযাচারী কেভপ্লক্স, কটিয়ােী, শকভিারগঞ্জ 

                     ৪। কাি ম হযাচারী কেভপ্লক্স, িাশন্তগঞ্জ, সুনােগঞ্জ  

 

•  খাোর ৪টিভত উন্নতোভনর শগফে ও শেভয়তনাশেি বক হভত ডিানা 

উৎিােন শুরু হভয়ভছ 

• চলশত অর্থ মৈছর হভত রায়পুর, লক্ষ্মীপুর ও শনেগাছী খাোর হভত 

শেভয়তনাশেি ডহায়াইে িাঙ্গাভসর ডিানা উৎিােন শুরু হভৈ।  



িরৈতী কার্ মক্রেঃ 

•  শিওরলাইভন উৎিাশেত ডিানার প্রেি মণী খাোর স্থািন 

•  ডৈশি সংখ্যক শসআইশি সেস্যভের োভে উন্নত োভনর ডিানার সুফল ছশেভয় ডেয়ার লভক্ষয প্রকেভুক্ত এলাকার শৈশেন্ন 

সরকারী/ডৈসরকারী হযাচারী ও নাস মারীভত ডিানা/ব্রুড স্থানান্তর 

•  েৎস্য অশিেপ্তভরর শৈশেন্ন প্রকে ও রািস্বখাভতর প্রেি মণীভত শিওরলাইভনর ডিানা ব্ৈহাভর উদ্বুদ্ধকরণ  

•  রািস্ব ও প্রকভের ডিানা অৈমুশক্ত ও শৈল নাস মারী খাভত শিওরলাইভন উৎিাশেত ডিানা ও ডরণু ব্ৈহাভর ডিার ডেয়া 

•  আরশডশিশি সংভিািন িরৈতীভত পুরাতন ৩টি প্রিাশতর সাভর্থ কালৈাউভির িাত উন্নয়ভন BRFI এর সাভর্থ চুশক্ত করা 

•  ৫টি সরকারী খাোভর শিওরলাইভনর কাি িশরচালনা করা 

 




