
 

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকননালগ্রি টরািাম টেি-II 

রনিক্ট (এনএটিগ্রি-২), মৎস্য অগ্রিদপ্তর অংগ 

বিল ব্যিস্থাপনা 

 

ড. রাজু আহমেদ 

সহকারী পবরচালক, প্রকল্প িাস্তিায়ন ইউবনট 

েৎস্য অবিদপ্তর অংগ  

 

তাবরখ: ২4 এবপ্রল, ২০২১ 



প্রকমল্পর সািারণ তথ্য 

  প্রকমল্পর নাে     : ন্যাশনাল এবিকালচারাল টটকমনালবি টপ্রািাে-  

        টেি II প্রমিক্ট (এনএটিবপ-২) 

 

  উমযাক্তা            : কৃবি েন্ত্রণালয় 

         েৎস্য ও প্রাবণসম্পদ েন্ত্রণালয় 

 

  িাস্তিায়নকাল       : ০১ অমক্টাির ২০১৫ হমত ৩০ টসমেম্বর ২০২১ 

 

  েৎস্য অবিদপ্তর অংমশর প্রাক্কবলত ব্যয় : ৩৮৮২৮.00 লক্ষ টাকা  

(বিওবি ১১০৩৭.০০  লক্ষ এিং আরবপএ ২৭৭৯১.০০ লক্ষ টাকা) 



এনএটিগ্রি-২ রকনের রিান কার্ যক্রম  

ভ্যালুমচইন 

সম্প্রসারণ 

গমিিণা 



এনএটিগ্রি- ২, মৎস্য অগ্রিদপ্তর অংনগর উনেশ্য 

  রযুগ্রি হস্তান্তর এবং ক্ষুদ্র মাছচাগ্রিনদর বািানর রনবশাগ্রিকার বৃগ্রির মাধ্যনম      

উৎিাদনশীলতা ও  উৎিাদন বৃগ্রির িন্য সমগ্রিত উনযাগ উৎসাগ্রহত করা 

 রযুগ্রি হস্তান্তর 

েৎস্য উৎপাদন বৃবি 

বািানর রনবশাগ্রিকার  



গ্রবল ব্যবস্থািনা কার্ যক্রম 

১. বিল নাস সাবর স্থাপন 

২. েৎস্য অভ্য়াশ্রে 

বনে সাণ 

৩. আিাসস্থল উন্নয়ন 

৪. টদশীয় প্রিাবতর 

টপানাোছ অিমুক্তকরণ 

৫. বসবিএেএে সামপাট স ের বেবশং টকাড 

িাস্তিায়ন 



গ্রবল ব্যবস্থািনা কার্ যক্রম 

সমািগ্রিগ্রিক সংগঠন ব্যবস্থািনা 

 সমািগ্রিগ্রিক সংগঠননর সদস্য সংখ্যার কমিনে ৩৫% নারী সদস্য থাকনব। 

মৎস্য অগ্রিদপ্তরািীন উন্নয়ন রকনের কার্ যক্রম বাস্তবায়ন গ্রননদ যগ্রশকা, ২০১৬ 



সমািগ্রিগ্রিক সংগঠন ব্যবস্থািনা 



Natp-2 এর আওতায় আেঘগ্ররয়া, িাবনা এর চতরা গ্রবনল স্থাগ্রিত গ্রবল নাস যারী । 

গ্রবল নাস যারী  

 রগ্রত বছর বাস্তবাগ্রয়ত হয়। 

 বরাে: ৬০,০০০ োকা/গ্রবল। 

 শুরুর সময়: টেরুয়াগ্ররর টশনির গ্রদনক। 

 কাগ্রিত রিাগ্রত: রুই, কাতলা, মৃনগল, কাগ্রলবাউস, গগ্রনয়া, কক, গ্রশং, মাগুর, েগ্রল, গ্রচতল, 

টমগ্রন, িাবদা, গুলসা ইতযাগ্রদ। 

 পুকনরর আয়তন: ০.২৫-০.৫০ টহক্টর। ( ৬০ শতাংশ টথনক ১২০ শতাংশ)  



গ্রবল নাস যারী  

 টরণু মজুদঃ ২-৩ টকগ্রি।  

 সকল টরকর্ য িত্রাগ্রদ  ও সকল কার্ যক্রনমর ছগ্রব সংরেণ করনত হনব।  

 উৎিাদন: ১ টহক্টর িলাশনয় ১.০ লে োকা ব্যনয় ২.৫ টকগ্রি টরণু টথনক ১০-

১৪ টস.গ্রম আকানরর নূন্যতম ১.০ লে টিানা। (অগ্রিজ্ঞতায় টদখা টগনছ ২-৩ 

টকগ্রি টরণু টথনক ২,৪০,০০০-৩,০০,০০০ টিানা উৎিাদন করা র্ায়)। 



আবাসস্থল উন্নয়ন 

 দরিত্র আহ্বান হয় গ্রিআইইউ টথনক।   

 সনব যাচ্চ বরাে: ৫.০ লে। 

 ২০১৯-২০: ২টি সম্পন্ন (কাগ্রলহাগ্রত, োঙ্গাইল; মাদারীপুর সদর) 

২০২০-২১: ২১টি গ্রবনল খননকাি চলমান। 



অিয়াশ্রম স্থািন 

 উিনিলায় বরাে রদান করা হয়।   

 বরাে: ৩.০ লে। 

 ২০১৯-২০: ১৪টি সম্পন্ন  হনয়নছ। 

 ২০২০-২১: ৫টি গ্রবনলর িন্য বরাে রদান করা হনয়নছ। [বারহাট্টা, টকন্দুয়া, 

কলমাকান্দা, িাকুগ্রন্দয়া, েগ্ররদপুর (িাবনা)]  



টিানা অবমুগ্রি 

 উিনিলায় বরাে রদান করা হয়।   

 ২০১৯-২০: ২৩টি গ্রবনল সম্পন্ন  হনয়নছ। (বরাে ১৮২৫০০ োকা) 

 ২০২০-২১: গ্রর্গ্রিগ্রি সংনশািন হনল বরাে রদান করা হনব।  



গ্রসগ্রবএেএম সানিাে য ের গ্রেগ্রশং টকার্ বাস্তবায়ন 

 উিনিলায় বরাে রদান করা হয়।   

 ২০১৯-২০: ২৩টি গ্রবনল সম্পন্ন  হনয়নছ। ৩টি বড় আকানরর সাইননবার্ য স্থািন 

হনয়নছ। 

 সনচতনতামুলক সিা, রচারণা, গ্রলেনলে, অগ্রির্ান রভৃগ্রত বাস্তবায়ন করা হয়। 



নতুন ১৭টি বিল  

১. গ্রচনাদী গ্রবল, গ্রশবপুর, নরগ্রসংদী;  ২. নুিনাই সন্ধা-২, টবলকুগ্রচ, গ্রসরািগঞ্জ;  

৩. গ্রবল গ্রচতগ্রলয়া, টবায়ালমারী, েগ্ররদপুর; ৪. টগাবরচািা গ্রবল, টসানাতলা, বগুড়া;  

৫. বাগ্ররকিাম গ্রবল, রািবাগ্রড় সদর, 

রািবাগ্রড়; 

৬. চরকাগ্রছয়া গ্রবল, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর;  

৭. রািগঞ্জ বাওড়, শাশ যা, র্নশার;  ৮. গ্রচরুয়াডুগ্রব গ্রবল, শ্রীমঙ্গল, টমৌলিীবািার; 

৯. তারাবুগ্রনয়া-টহাগলাবুগ্রনয়া গ্রবল (মরা 

বনলশ্বর নদীর টগাগ), নাগ্রিরপুর, গ্রিনরািপুর; 

১০. গ্রবল িবগ্রনয়ার গ্রবল, কাগ্রশয়ানী, 

টগািালগঞ্জ;  

১১. টবগবতী নদী, কালীগঞ্জ, গ্রিনাইদহ; ১২. চড়ুই গ্রবল, টগাদগাড়ী, রািশাহী; 

১৩. দাদপুরগ্রবল, মুগ্রিবনগর, টমনহরপুর; ১৪. মুিারঘুো গ্রবল, ডুমুগ্ররয়া, খুলনা;  

১৫. িদ্মডুগ্রব গ্রবল, নাগ্রিরপুর, গ্রিনরািপুর;  ১৬. তুলশীর্াঙ্গা গ্রবল, গ্রমঠাপুকুর, রংপুর;  

১৭.লারগ্রকমাগ্রর গ্রবল, গ্রসংড়া, নানোর। 



টবইি লাইন সানি য 

 গ্রবনলর টবইি লাইন উৎিাদন: ৭০০ টকগ্রি/টহক্টর (রকে শুরুর সময়, ২০১৬-১৭) 

  রকে টশনি লেমাত্রা: ১৪০০ টকগ্রি/টহক্টর 

 টবইি লাইন সানি য: ২০১৭-১৮ 

 ২০১৮-১৯: গ্রবল নাস যাগ্রর-২৩টি 

     ২০১৯-২০: গ্রবল নাস যাগ্রর-২৩টি, টিানা অবমুগ্রি-২৩টি, ১৪টি অিয়াশ্রম, ২টি খনন। 

     ২০২০-২১: গ্রবল নাস যাগ্রর-২৩টি, অিয়াশ্রম-৫টি, খনন-২১টি, টিানা অবমুগ্রি-২৩টি 

 রকে টশনি লেমাত্রা: ১৪০০ টকগ্রি/টহক্টর 

 বতযমানন গ্রবনলর গড় উৎিাদন (সাড়া টদনশ): রায় ৮৭৫ টকগ্রি/টহক্টর।  



Fisheries catch assessment Survey 

Fisheries resource survey system, Department of Fisheries. 

1. Physical condition of Beel and Information (Format 

Beel-1) 

2.  Catch Data Collection 

 Beel fishing: Two types 

 A. Other fishing (Fishing by different gears) and 

 B. Katta Fishing. 



Fisheries catch assessment Survey 

A. Other fishing (Fishing by different gears)  

 During visit to the target beel, the Officer has to collect data on fish  

catch by species-wise once a month during fishing period of beel 

 He has to collect data on the visiting day and also previous day (Format 

Beel-2: Catch data of sample day) 

 Sample unit of fishing has to be selected for each type of gear. 

 Estimate average production of two days. 

 Gear-wise total production has to be estimated  

(Average productionRaising Factor) 

 Total catch of sample days has to be estimated (Format Beel-3: 

Estimated total catch of sample day) for all gears. 

 Total catch for the whole season on the basis of total no. of fishing days 

and sample data has to be estimated (Format Beel-4). 



Fisheries catch assessment Survey 

B. Katta Fishing 

 At stage of declining water of beel, katta fishing usually started. 

 Firstly, total katta has to be listed. 

 Sample size of katta is to determined for collecting information. 

 Total catch has to be estimated by using Raising Factor (Format Beel-5) 

3. Estimation of Annual Production 

 Annual total fish production can be estimated from other 

fishing and katta fishing (Format Beel-6) 



(Format Beel-1) 



(Format Beel-2) 

Seine and Drug 
7 Gill net 

Fish trap 4 

2 
7 

1 
1 
1 4 

2 



(Format Beel-3) 



(Format Beel-4) 



(Format Beel-5) 



(Format Beel-6) 



For New 17 beels 

Baseline production (2019-20): 800 kg/ha 

 

Project target (2022-23): 1200 kg/ha 
 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-

23 

Baseline 

survey 

1. CBO formation 1. Habitat 

improvement 

End of 

project 

2. Preparation of DPR 

(April, 2021) 

2. Beel Nursery 

3. Taking NOC  3. Fish sanctuary  

4. Fingerling stocking 



Demonstration and Adoption 



Adoption of New Technology  

Adoption 

of New 

Technology 

Demonstration Field day Training 

Consultation 

Exchange 

Visit 



Basic Information of Demonstration  

Name of 

Union 

Name of the 

CIG 

Name of 

Demo 

Farmer 

Selected member’s Technolog

y selected 

for 

demonstra

tion 

Water area 

of the pond 

(decimals) Present 

technology 

Present 

yield 

(mt/ha) 

1. 1. 

2. 

2. 3. 

4. 

3. 5. 

6. 



Final Results of Demonstration 

No Uni

on 

Name 

of CIG 

Name of 

the 

farmer 

Water 

area 

(deci

mal) 

Technolo

gy 

demonstr

ated  

Numbe

r of 

fingerli

ng 

stocked  

Durati

on 

(Days

) 

Total 

product

ion 

(Kg) 

Total 

cost 

(Tk) 

Total 

inco

me 

(Tk) 

Previou

s year’s 

technol

ogy 

Previous 

year’s 

producti

on (kg) 

1. 

2. 

3. 

4. 



Major Technologies Demonstrated 

1. Carp Polyculture  

2. Monosex Tilapia (MST) 

3. Pangas Monoculture 

4. Shing Monoculture 

5. Koi Monoculture 

6. Shing Magur Mixed Culture 

7. Carp-Golda Polyculture 

8. Pabda/Gulsha Mixed Culture 

9. Others (please mention the technology) 



Major technology 
Average yield (kg/ha) Benefit cost ratio 

2017-18 2018-19 2019-20 2017-18 2018-19 2019-20 

Carp poly culture 5086 5522 5640 1.65 1.61 1.56 

Mono sex Tilapia 11414 12279 12794 1.52 1.48 1.46 

Pangas mono culture 18032 18620 18926 1.55 1.23 1.19 

Shing mono culture 8064 6194 6230 1.90 1.78 1.61 

Koi mono culture 8188 11859 10942 1.82 1.38 1.31 

Sing and magur mixed 

culture 

5965 7163 7096 2.55 1.78 1.69 

Average yield per year 

(kg/ha) 

9458 10272.83 10271.33 - - - 

Baseline pond productivity 

(kg/ha) 

3000 3000 3000 - - - 

Production change over 

baseline data (kg/ha) 

6458 7272.83 7271.33 - - - 

% increase of production 68.28% 70.80% 70.80% - - - 

Productivity of Demonstration 



Sl. 

No. 

Name of the 

adopter 

farmers 

Address Type of 

adopters 

(CIG/Non CIG) 

Name of the 

technology 

adopted 

Water area 

of the 

adopted 

farmer (ha) 

Total 

producti

on (kg) 

Average 

productio

n (kg/ha) 

Information of Adopter Farmers 



Parameters Status Years Comment 

Year-1 

2016-17 

Year -2  

2017-18 

Year -3 

2018-19 

Year - 4 

2019-20 

Year -5 

2020-21 

Year-6 

2021-22 

1. Farm productivity 

1.1 Ponds (mt/ha) Target 3.00  3.40 3.70 4.10 4.40 4.80 

Actual - 4.12 4.82 4.88 * - *production data will be 

available from Feb 2021  

Results Framework 

Parameters Status Years Comment 

Year-1 

2016-17 

Year -2  

2017-18 

Year -3 

2018-19 

Year - 4 

2019-20 

Year -5 

2020-21 

Year-6 

2021-22 

7.Extension: Clients who have adopted (Nos.) 

7.1 Adopters (Nos.) 

60% of CIG members 

Target 0 35,838 40,399 54,083 61,250 65,160 

Actual 0 10,250 42,256 54,520 *63740 - *data will be available 

from Feb 2021  

7.2.  % female adopters Target 0 35 35 35 35 35 

Actual - 6 15 35.20 * - *data will be available 

from Feb 2021  

Total CIG farmer: 105640 



এর্িের চািীর সংখ্যা কত হনব??? 

টমাে গ্রসআইগ্রি চািীর কমিনে ৬০% রকে 

টময়াদ টশনি। অথ যাৎ গ্রসআইগ্রিভূি ২০ িন 

চািীর মনধ্য ১২ িন  

বছর ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

% ১০% ৪০% ৫২% ৬০% 

গ্রসআইগ্রি চািীর সংখ্যা ১০২৫০ ৪২২৫৬ ৫৪৫২০ ৬৩৭৪০ 

গড় উৎিাদন (টম. েন/টহক্টর) ৪.১২ ৪.৮২ ৪.৮৮ 

অিগগ্রত 

গ্রসআইগ্রি চািী 
নন-গ্রসআইগ্রি চািী: রায় সমসংখ্যক 

(একটু টবগ্রশ হওয়া উগ্রচত) 

Adopter Farmer 

* টমাে এর্ািেনরর কমিনে ৩৫ নারী  হনত হনব।   



Field Monitoring and 

Reporting 



টকান টমইনল টররণ করগ্রছ? 

টমইনল গ্রবিয় কী গ্রলখগ্রছ? 

কার কার গ্রনকে কগ্রি গ্রদগ্রি? 

টমইল টররনণর সময় কী গ্রলখগ্রছ? 

টকান েরনমনে টররণ করগ্রছ (ওয়ার্ য, হার্ যকগ্রি, সেেকগ্রি)? 

 র্থার্থ েরনমে অনুর্ায়ী তথ্য টদয়া হনি টতা? 

োইমলাইন 

 

গ্ররনিাে য টররণ  



টকান গ্রবিনয় কার সানথ টর্াগানর্াগ? 



টকান গ্রবিনয় কার সানথ টর্াগানর্াগ? 



টকান গ্রবিনয় কার সানথ টর্াগানর্াগ? 



িন্যবাদ 

‘‘গ্রনরািদ মানছ িরনবা টদশ 

মুগ্রিব বনি য বাংলানদশ’’ 
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