
ccÖÖwwWWDDmmvvii    AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  ‡‡bbZZvv‡‡`̀ii  wwbb‡‡qqvvwwRRZZKKiiYY  ((MMoobbiilliizzaattiioonn))  wweell‡‡qq  

  ccÖÖwwkkÿÿYY ‡‡KKvvmm©© 

 

††ggqqvv`̀KKvvjj::  33  ww`̀bb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b¨vkbvj GwMÖKvjPvivj †UK‡bvjwR ‡cÖvMÖvg- †dR II cÖKí (GbGwUwc-2), grm¨ Awa`ßi AsM 

grm¨ feb, igbv, XvKv| 

 

Rvbyqvwi 2019 

b v̈kbvj GwMÖKvjPvivj †UK‡bvjwR ‡cÖvMÖvg- †dR II cÖKí (GbGwUwc-2), grm¨ Awa`ßi AsM 



2 
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b¨vkbvj GwMªKvjPvivj †UK‡bvjwR †cªvMÖvg- †dR II cÖKí (GbGwUwc-2), grm¨ Awa`ßi AsM 

ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  ‡‡bbZZvv‡‡`̀ii  wwbb‡‡qqvvwwRRZZKKiiYY  ((MMoobbiilliizzaattiioonn))  wweell‡‡qq  ccÖÖwwkkÿÿYY  

(†gqv`: 3 w`b) 

w`b 

weeiY 

08:00-08:30 08:30-09:30 

Pv 

 

we 

 

i 

 

wZ 

09:45-10:45 10:45-11:45 

Pv 

 

we 

 

i 

 

wZ 

12:00-13:00 13:00-14:00 

 

mvÜ¨Kvjxb Abykxjb 

1g 

wbeÜb I 

†Kvm© D‡Øvab 

†Kvm© cwiwPwZ, 

cÖvK-g~j¨vqb I  

cÖwkÿY cÖZ¨vkv 

GbGwUwc-2 cÖK‡í 

grm¨ As‡Mi 

Kvh©µg cwiwPwZ  

Dc‡Rjv grm¨ 

cÖwWDmvi 

AM©vbvB‡Rkb 

(wcI) cwiwPwZ 

উৎাদদত grm¨ I 

grm¨জাত ণ্যেয ফাজায 

ংণ্যমাণ্যগয ক্ষেণ্যে wcIÕi 

ভূদভকা 

wcI ‡bZv‡`i 

‣ewkó¨, ¸Yvewj I 

`vwqZ¡mg~n, Ges 

wcI ¯’vwqZ¡kxjKiY 

Avw_©K e¨e¯’vcbv 

Av‡jvPbv, Ges 

`jxq KvR: e¨emv 

cwiKíbv cÖYqb 

 

2q 

cybiv‡jvPbv 

I cÖwZfve 

evRvi m¤ú‡K© aviYv 

I  gv‡Qi 

evRviRvZKiY 

gv‡Qi mieivn wkKj 

(Supply Chain)  

e¨e¯’vcbv 

 

Drcvw`Z gv‡Qi g~j¨ 

ms‡hvRb  

(Value Addition) 

evRvigyLx gvQ 

Drcv`b  cwiKíbv  

I e¨e¯’vcbv   

প্রকল্পেয কাম যক্রল্পভ 

কম্পিউটায, 

মভাফাইর মপান 

(স্মাট যল্পপান),ট্যাফ 

(TAB), ইতযাম্পদয 

ব্যফায 

cÖK‡íi Kvh©µ‡g Z_¨-

cÖhyw³i cÖ‡qvM 

(e¨envwiK) 

3q 

cybiv‡jvPbv 

I cÖwZfve 

gvQ  evRviRvZKi‡Y 

cwi‡ekMZ I mvgvwRK 

myiÿv 

gv‡Qi AvniY I 

Avni‡YvËi 

cwiPh©v 

gvQ msiÿY I 

cwienb c×wZ 

DËg grm¨Pvl 

Abykxjb, Ges  wbivc` 

gvQ Drcv`‡b KiYxq 

†Kvm© cybiv‡jvPbv,  

cÖwk¶Y-cieZ©x 

g~j¨vqb, †Kvm© 

g~j¨vqb Ges 

mgvcbx 
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  wbeÜb I †Kvm© D‡Øvab   

  †Kvm© cwiwPwZ, cÖvK g~j¨vqb I  cÖwkÿY cÖZ¨vkv  

  GbGwUwc-2 cÖK‡í grm¨ As‡Mi Kvh©µg cwiwPwZ  

  Dc‡Rjv grm¨ cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb (wcI) cwiwPwZ  

  Drcvw`b grm¨ I grm¨RvZ c‡Y¨i evRvi ms‡hv‡Mi †ÿ‡Î wcIÕi f~wgKv   

  wcI ‡bZv‡`i ‣ewkó¨, ¸Yvewj I `vwqZ¡mg~n, Ges wcI ¯’vwqZ¡kxjKiY    

 Avw_©K e¨e¯’vcbv Av‡jvPbv, Ges `jxq KvR: e¨emv cwiKíbv cÖYqb 

  

 

 

1g w`b 
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ccÖÖwwWWDDmmvvi  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  ‡‡bbZZvv‡‡`̀ii    wwbb‡‡qqvvwwRRZZKKiiYY  ((MMoobbiilliizzaattiioonn))    wweell‡‡qq  ccÖÖwwkkÿÿYY  ††KKvvmm©©    

‡Kv‡m©i mvwe©K j¶¨ I D‡Ïk¨ 

‡Kv‡m©i j¶¨ t 

G cÖwk¶Y †k‡l AskMÖnYKvixM‡Yi- 

†Kvm© cwiwPwZ, cÖvK g~j¨vqb I  cÖwkÿY cÖZ¨vkv 

 
GbGwUwc-2 cÖK‡í grm¨ As‡Mi Kvh©µg cwiwPwZ 

 

 

Dc‡Rjv grm¨ cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb (wcI) cwiwPwZ 

 

উৎাদদত grm¨ I grm¨জাত ণ্যেয ফাজায ংণ্যমাণ্যগয ক্ষেণ্যে wcIÕi ভূদভকা 

 

wcI ‡bZv‡`i ‣ewkó¨, ¸Yvewj I `vwqZ¡mg~n, Ges wcI ¯’vwqZ¡kxjKiY 

 

Avw_©K e¨e¯’vcbv Av‡jvPbv, Ges `jxq KvR: e¨emv cwiKíbv cÖYqb 

 

evRvi m¤ú‡K© aviYv I  gv‡Qi evRviRvZKiY 

 

gv‡Qi mieivn wkKj (Supply Chain)  e¨e¯’vcbv 

 

Drcvw`Z gv‡Qi g~j¨ ms‡hvRb (Value Addition) 

 

evRvigyLx gvQ Drcv`b cwiKíbv I e¨e¯’vcbv  

 

প্রকল্পেয কাম যক্রল্পভ কম্পিউটায, মভাফাইর মপান (স্মাট যল্পপান),ট্যাফ (TAB), ইতযাম্পদয ব্যফায 

 

gvQ  evRviRvZKi‡Y cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv 

 

gv‡Qi AvniY I Avni‡YvËi cwiPh©v 

 

gvQ msiÿY I cwienb c×wZ 

 

DËg grm¨Pvl Abykxjb, Ges  wbivc` gvQ Drcv`‡b KiYxq 

 

-  wel‡q Ávb I `¶Zvi Dbœqb Kiv n‡e †hb wcI ‡‡bbZZvvMY wb‡R‡`i `vwqZ¡ m¤ú‡K© AewnZ n‡q cÖK‡íi Kvh©µg 

ev¯̂evq‡b ংদিষ্ট wmAvBwR m`m¨‡`i‡K cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ`vb Ki‡Z m¶g nb| 
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ccÖÖwwWWDDmmvvii    AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  ‡‡bbZZvv‡‡`̀ii    wwbb‡‡qqvvwwRRZZKKiiYY  ((MMoobbiilliizzaattiioonn))    wweell‡‡qq  ccÖÖwwkkÿÿYY  ††KKvvmm©©    

‡Kv‡m©i mvwe©K j¶¨ I D‡Ïk¨  

‡Kv‡m©i D‡Ïk¨t 

G cÖwk¶Y †k‡l AskMÖnYKvixMY- 

GbGwUwc-2 cÖK‡í grm¨ As‡Mi Kvh©µg m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 

 

Dc‡Rjv grm¨ cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb (wcI) m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 

 

উৎাদদত grm¨ I grm¨জাত ণ্যেয ফাজায ংণ্যমাণ্যগয ক্ষেণ্যে wcIÕi ভূদভকা m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 

 

wcI ‡bZv‡`i ‣ewkó¨, ¸Yvewj I `vwqZ¡mg~n, Ges wcI ¯’vwqZ¡kxjKiY m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 

 

Avw_©K e¨e¯’vcbv Av‡jvPbv, Ges `jxq KvR: e¨emv cwiKíbv cÖYqb m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 

 

evRvi m¤ú‡K© aviYv I  gv‡Qi evRviRvZKiY m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 

 

gv‡Qi mieivn wkKj (Supply Chain)  e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 

 

Drcvw`Z gv‡Qi g~j¨ ms‡hvRb (Value Addition) m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 

 

evRvigyLx gvQ Drcv`b e¨e¯’vcbv  m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 

 

প্রকল্পেয কাম যক্রল্পভ কম্পিউটায, মভাফাইর মপান (স্মাট যল্পপান) এফং ট্যাফ (TAB) ইতযাম্পদয ব্যফায m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z 

cvi‡eb 

 

gvQ  evRviRvZKi‡Y cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 

 

gv‡Qi AvniY I Avni‡YvËi cwiPh©v m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 

 

gvQ msiÿY I cwienb c×wZ m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 

 

DËg grm¨Pvl Abykxjb, Ges  wbivc` gvQ Drcv`‡b KiYxq m¤ú‡K© ej‡Z I wjL‡Z cvi‡eb 
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 01 mgq: 08:00-08:30  †gqv`Kvj: 30 wgwbU 

wk‡ivbvg: wbeÜb I †Kvm© D‡Øvab 

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ক্ষনতৃবৃন্দ 

 j¶¨:  cÖwk¶Yv_©x‡`i wbeÜb I AvbyôvwbKfv‡e cÖwWDmvi AiMvbvB‡Rkb ‡‡bbZZvv‡‡`̀ii    wwbb‡‡qqvvwwRRZZKKiiYY  

((MMoobbiilliizzaattiioonn))    †Kv‡m©i D‡Øvab Kiv hv‡Z cÖwk¶K, cÖwk¶Yv_x© I Avgwš¿Z AwZw_‡`i gv‡S 

cwiwPwZ N‡U Ges †Kvm© m¤ú‡K© BwZevPK g‡bvfv‡ei m„wó nq|   

 

D‡Ïk¨: 

 Awa‡ek‡b- 

 cÖwk¶Yv_©xiv mywbw`©ó di‡g wb‡R‡`i bvg wbeÜb Ki‡eb 

 cÖwk¶K, cÖwk¶Yv_x© I Avgwš¿Z‡`i gv‡S cwiwPwZ NU‡e 

 Avgwš¿Z AwZw_MY †Kvm© m¤ú‡K© msw¶ß e³e¨ ivL‡eb 

 cªwk¶Yv_x©‡`i gv‡S †Kvm© m¤ú‡K© BwZevPK g‡bvfve m„wó n‡e 

 

welqm~wP Av‡jvP¨ welq cªwk¶Y c×wZ mgq 

f~wgKv  2 wgwbU 

  ¯^vMZ I ï‡f”Qv Ávcb e³„Zv  

welqe ‘̄  25 wgwbU 

 

 

 cÖwk¶Y mvgMÖx weZiY  

 mywbw`©ó di‡g cÖwk¶Yv_©x‡`i bvg wbeÜb 

 cÖavb AwZw_ KZ„©K †Kvm© D‡Øvab 

e³„Zv  

mvi-ms‡¶c 3 wgwbU 

  cªwk¶K KZ©©„K Avgwš¿Z AwZw_ I cÖwk¶Yv_x©‡`i 

ab¨ev` Ávcb 

 cieZx© Awa‡ek‡bi †Kv‡m©i †g․wjK KvVv‡gv wb‡q 

Av‡jvPbvi সূোত Kiv 

e³„Zv  

cÖwk¶Y mnvqK mvgMªx : e¨vbvi, wbeÜb dig, cÖwk¶Y mvgMÖx, BZ¨vw`| 

 



8 

 

Awa‡ekb cwiKíbv 

       w`b: 01 mgq: 08:30-09:30  †gqv`Kvj: 60 wgwbU 

 

wk‡ivbvg: †Kvm© cwiwPwZ, cÖvK g~j¨vqY I  cÖwkÿY cÖZ¨vkv 

 

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ক্ষনতৃবৃন্দ 

 

j¶¨ t   AskMÖnYKvix‡`i cÖwWDmvii AiMvbvB‡Rkb  ‡‡bbZZvv‡‡`̀ii    wwbb‡‡qqvvwwRRZZKKiiYY  ((MMoobbiilliizzaattiioonn))     kxl©K 

cÖwk¶Y †Kv‡m©i welqe ‘̄i mv‡_ cwiPq Kiv‡bv n‡e hv‡Z Zuviv †Kvm© m¤ú‡K© Rvb‡Z cv‡ib|  

   

D‡Ïk¨ t  G Awa‡ekb †k‡l AskMÖnYKvixiv-  

 †Kv‡m©i cÖvK মূল্যায়ণ্যন ংগ্রণ Ki‡Z cvi‡eb 

 †Kv‡m©i wewfbœ welqe¯‘ m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb Ges 

 †Kv‡m©i j¶¨ I D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb 

 

Av‡jvP¨ welq c×wZ mgq 

f~wgKv   4 wgwbU 

 †Kv‡m©i f~wgKv m¤ú‡K© Av‡jvKcvZ  

 msw¶ßfv‡e cÖwk¶Y †Kv‡m©i ¸iyZ¡ e¨vL¨v  

e³…Zv 

 

 

 

welqe ‘̄  50 wgwbU 

 ‡Kvm© cwiwPwZ 

 †Kv‡m©i j¶¨ I D‡Ïk¨   

 cÖvK-g~j¨vqb 

 AskMÖnYKvix‡`i g‡a¨ cwiwPwZ (gvKokvi Rvj c×wZ ev Dc‡hvMx 

Ab¨ †Kvb c×wZ) 

 cÖwk¶Y cÖZ¨vkv 

 mgqm~wP weZiY 

 mgqm~wP Abyhvqx welqe¯‘i msw¶ß weeiY 

 wewfbœ welq, †hgb- MÖvwdwU †evW©, cÖvZ¨wnK RvY©vj I cÖvZ¨wnK 

cybiv‡jvPbv m¤ú‡K© Av‡jvKcvZ I Gi Kvh©KvwiZv e¨vLv 

 cÖwk¶‡Yi bxwZgvjv cÖYqb  

e³…Zv 

e³…Zv 

cÖkœcÎ 

 

gvKokvi Rvj 

c×wZ 

wfcKvW© 

e³…Zv 

e³…Zv 

wfcKvW© 

 

 

 

 

 

 

 

mvims‡¶c  6 wgwbU 

 Kvh©µg cybiv‡jvPbv 

 cieZx© Awa‡ek‡bi Ici Av‡jvKcvZ 

 ab¨ev` Ávcb 

cÖ‡kœvËi 

e³…Zv 

 

 

 

cÖwk¶Y mnvqK mvgMÖx t cÖwk¶Y U¨vM, cÖvK-g~j¨vqb cÖkœcÎ, wfcKvW©, n¨vÛAvDU, mgqm~wP, mv`v KvMR, †cvóvi 

†ccvi I cÖwk¶Yv_x©‡`i gv‡S cwiwPwZi Rb¨ cÖ‡qvRbxq DcKiY, BZ¨vw`| 
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ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  ‡‡bbZZvv‡‡`̀ii    wwbb‡‡qqvvwwRRZZKKiiYY  ((MMoobbiilliizzaattiioonn))    wweell‡‡qq  ccÖÖwwkkÿÿYY  ‡‡KKvvmm©©  

 cªvZ¨wnK RvY©vj 

 

GKK Abykxjbx 

G Abykxjbxi D‡Ïk¨ n‡jv †Kvm© n‡Z AwR©Z Áv‡bi cªwZdjb Kiv hv‡Z cÖwk¶Yv_x©MY †Kv‡m©i AwR©Z Ávb I 

`¶Zvi ¸iyZ¡ Abyaveb K‡i fwel¨‡Z cªwk¶Y cwiPvjbvi †¶‡Î G Ávb I `¶Zv cª‡qv‡Mi e¨vcv‡i e¨w³MZ 

Aby~f~wZ m¤ú‡K© BwZevPK f~wgKv cvjb Ki‡Z cv‡ib| 

 cªwZw`‡bi †k‡l 5-10 wgwbU mgq H w`‡bi wk¶Yxq welq¸‡jv wb‡R wb‡R cybiv‡jvPbv Kiæb| 

 †Kvm© †_‡K e¨w³MZfv‡e wK wkL‡jb, †Kb welqwU Avcbvi Kv‡Q ¸iZ¡c~Y© wQj Ges fwel¨‡Z wKfv‡e 

cÖ‡qvM Ki‡eb Zv msw¶ßfv‡e wjLyb| 

 wb‡gœi QK Abyhvqx msw¶ßfv‡e †Kv©‡mi welqvw` wj‡L ivL‡Z cv‡ib| 

 

Kvh©µg Kvh©µg †_‡K e¨w³MZfv‡e Kx 

wkLjvg 

hv wkLjvg wKfv‡e Zv Kv‡R cÖ‡qvM 

Ki‡ev 

cÖvZ¨wnK RvY©vj fwel¨‡Z cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqvi 

R‡b¨ cÖvZ¨wnK RvY©vj wbqwgZ I 

e¨w³MZfv‡e msi¶‡Yi ¸iZ¡| 

mg Í̄ wk¶Yxq welq¸‡jv Avwg G 

c×wZ‡Z msi¶Y Ki‡ev Ges 

Avgvi cÖwk¶‡Y G c×wZ Pvjy 

Ki‡ev| 
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ccÖÖwwWWDDmmvvii    AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  ‡‡bbZZvv‡‡`̀ii    wwbb‡‡qqvvwwRRZZKKiiYY  ((MMoobbiilliizzaattiioonn))    wweell‡‡qq  ccÖÖwwkkÿÿYY  ‡‡KKvvmm©©  

 cÖvZ¨wnK cybiv‡jvPbv 

GKK/`jxq Abykxjbx 

G Abykxjbxi D‡Ïk¨ n‡jv c~e©w`‡bi Kvh©µg cybiv‡jvPbv Ges cÖ`Ë mvÜ¨Kvjxb KvR Dc¯’vc‡bi my‡hvM m„wó 

Kiv hv‡Z AskMÖnYKvixMY AwR©Z AwfÁZv wewbgq Ki‡Z cv‡ib| 

K. cybiv‡jvPbv 

 cÖ_g w`b e¨ZxZ cÖwZw`b ïiy‡ZB jUvwii gva¨‡g H w`‡bi cybiv‡jvPbv Awa‡ekb Dc¯’vcbvi R‡b¨ 

GKRb cªwZwbwa wbe©vPb Ki‡Z n‡e| whwb Av‡Mi w`‡bi Dc ’̄vwcZ mg Í̄ Awa‡ekb †_‡K ¸iZ¡c~Y© 

GKwU wk¶Yxq wel‡qi Dci 5 wgwbU mgq e³e¨ ivL‡eb| e³‡e¨i g~j welq n‡e welqwU Kx, †Kb 

¸iZ¡c~Y© Ges Kxfv‡e Zv fwel¨‡Z Kv‡R jvMv‡eb| 

 GKBfv‡e cÖwk¶K Avi GKRb cÖwk¶Yv_©x‡K jUvwii gva¨‡g wbe©vPb Ki‡eb whwb MZ w`‡bi mg¯Í 

welq¸‡jv mK‡ji AskMÖn‡Yi gva¨‡g 15 wgwbU mgq a‡i cybiv‡jvPbv Ki‡eb| 

 Dc‡iv³ `yÕRb Dc ’̄vc‡Ki mvwe©K Dc ’̄vcbvi Ici 10 wgwbU mg‡q cÖ_‡g mKj cÖwk¶Yv_©x I c‡i 

cÖwk¶K fvj I g›` cÖwZfve †`‡eb| 

 †Kvb AskMÖnYKvixi MZw`‡bi Av‡jvPbvq †Kvb wel‡q Rvb‡Z ev eyS‡Z Amyweav n‡j Zv ms‡kvab K‡i 

wbb| 

L. mvÜ¨Kvjxb/•eKvwjK Kv‡Ri Dc ’̄vcb 

 c~e© w`‡b cÖ`Ë mvÜ¨Kvjxb Abykxjbx mwVK fv‡e ‡R‡b wbb| 

 Kxfv‡e Dc ’̄vcb Ki‡eb Zv wba©viY Kiæb|  

 †K Dc ’̄vcb Ki‡eb Zv wba©viY Kiæb| 

 wbw`©ó mg‡qi g‡a¨ Dc¯’vcb, Av‡jvPbv I cÖkœ-DËi ce© †kl Kiæb| 
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ccÖÖwwWWDDmmvvii    AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  ‡‡bbZZvv‡‡`̀ii    wwbb‡‡qqvvwwRRZZKKiiYY  ((MMoobbiilliizzaattiioonn))    wweell‡‡qq  ccÖÖwwkkÿÿYY  ‡‡KKvvmm©© 

As‡Ki ‡Ljv 

wb‡gœi AsK¸‡jvi Rb¨ we‡kl wb‡`©kbv n‡jv †h, + wPý Øviv we‡qvM, Ñ wPý Øviv fvM, × wPý Øviv †hvM 

I ÷ wPý Øviv ¸Y eySv‡bv n‡q‡Q| 

mgq : 20 ‡m‡KÛ 

 

1. 7+ 4 = 

 

2. 4- 2  = 

 

3. 6×3 = 

 

4. 3÷3= 

 

5. 6 × 2 = 

 

6. 3÷ 2 = 

 

7. 4 + 2 = 

 

8. 6 - 2  = 

 

9. 4×3= 

 

10. 6 ÷ 3 = 

 

11. 1 ÷ 2 = 

 

12. 2 ×3  = 

 

13. 5 + 2 = 

 

14. 4 × 2 = 
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ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  ‡‡bbZZvv‡‡`̀ii    wwbb‡‡qqvvwwRRZZKKiiYY  ((MMoobbiilliizzaattiioonn))    wweell‡‡qq  ccÖÖwwkkÿÿYY  ‡‡KKvvmm©©  

 MÖvwdwU †evW© 

GKK KvR 

 

G Abykxjbxi D‡Ïk¨ n‡jv †Kv‡m©i wewfbœ Kvh©µ‡gi g~j¨vqb I cÖwZfv‡ei my‡hvM m„wó Kiv hv‡Z ¯̂v”Q›`gq 

cwi‡e‡k mdjfv‡e †Kvm© cwiPvjbvq cÖwk¶K cÖ‡qvRbxq gZvgZ †c‡Z cv‡ib Ges †m Abyhvqx c`‡¶c MÖnY 

Ki‡Z cv‡ib| 

 †Kv‡m© mvwe©K Kvh©µ‡gi Ici †Kvb gZvgZ ev civgk© _vK‡j Zv MÖvwdwU †evW© (Graffiti Board)-G 

wjwce× Kiæb| cÖwk¶K cªwZw`b MÖvwdwU †evW© †`L‡eb Ges DwjøwLZ gZvg‡Zi cÖwZfve †`‡eb| 
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ccÖÖwwWWDDmmvvii    AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  ‡‡bbZZvv‡‡`̀ii    wwbb‡‡qqvvwwRRZZKKiiYY  ((MMoobbiilliizzaattiioonn))    wweell‡‡qq  ccÖÖwwkkÿÿYY  ‡‡KKvvmm©©  

  

gyW wgUvi 

 cÖwZw`‡bi Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xM‡Yi g‡bvfve, A_©vr Zuviv H w`‡bi Awa‡ekbmn mvgwMÖKfv‡e Zuv‡`i mš‘wói welqwU ÔgyW 

wgUv‡iiÕ gva¨‡g Dc¯’vcb Ki‡eb| mnvqZv`vbKvix AvU© wk‡U Qwei gva¨‡g wZb ai‡bi mš‘wói welq Dc¯’vcb Ki‡eb| 

cÖwk¶Yv_©xM‡Yi cÖ‡Z¨‡K cÖwZw`b Awa‡ekb †k‡l wUK () wP‡ýi gva¨‡g Zv c~iY Ki‡eb|  

 

 

w`b 

  

 

 

1g 

 
  

2q 

 
  

3q 
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 01 mgq: 09:45-10:45 †gqv`Kvj: 60 wgwbU 

wk‡ivbvg: GbGwUwc-2 cÖK‡í grm¨ As‡Mi Kvh©µg cwiwPwZ 

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ক্ষনতৃবৃন্দ  

রক্ষ্য: AskMÖnYKvix ক্ষনতৃবৃন্দ‡K GbGwUwc-2 cÖK‡íi D‡Ïk¨, ev¯Íevqb c×wZ Ges Kvh©µg m¤ú‡K© AewnZ Kiv hv‡Z Zviv cÖKí 

m¤ú‡K© mg¨K aviYv jvf Ki‡Z cv‡ib Ges AwR©Z Áv‡bi Øviv cÖK‡í তাণ্যদয ংদিষ্ট  Kvh©µg ev¯Íevq‡b Kv‡R jvMv‡Z cv‡ib| 

উল্পেশ্য: এ প্রম্পক্ষ্ণ মল্পল প্রম্পক্ষ্ণাথীযা- 

 cÖK‡íi j¶¨ D‡Ïk¨, ev¯Íevqb c×wZ Ges Kvh©µg m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb| 

 cÖvß aviYv cieZx©‡Z gvV ch©v‡q cÖKí প্রকণ্যেয উণ্যজরা ভৎস্য প্রদডউায গ গানাআণ্যজাণ্যনয কর কাজ ev Í̄evq‡b Kv‡R 

jvMv‡Z cv‡ib|   

   

ম্পফলয়সূম্পি আল্পরািয ম্পফলয় প্রম্পক্ষ্ণ দ্ধম্পত ভয় 

ভূম্পভকা  ৫ ম্পভম্পনট 

  স্বাগতভ  

 ফ যফতী অম্পধল্পফল্পনয আল্পরাকাত 

 ফতযভান অম্পধল্পফল্পনয াল্পথ ংল্পমাগ 

 উদু্বদ্ধকযণ 

 

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয  

ম্পফলয়ফস্তু   ৫০ ম্পভম্পনট 

  cÖKí ম্পদকগত mvaviY Z_¨ewj 

 প্রকল্পেয আওতায় ায়তা প্রদাল্পনয মক্ষ্ত্রমূ 

 ভৎস্য অম্পধদপ্তয অংল্পগয প্রধান প্রধান কাম যক্রভ 

 grm¨ m¤cÖmviY I cÖwk¶Y m¤úwK©Z Kvh©µg  

 

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয 

 

ম্পিিাট য 

 

 

 

ায-ংল্পক্ষ্  ৫ম্পভম্পনট 

  উল্পেশ্য মািাই 

 মূর ম্পফলয়গুল্পরা পুনযাল্পরািনা 

 যান্ডআউট ম্পফতযণ 

 ধন্যফাদ জ্ঞান 

 

 

প্রল্পনাত্তয  

প্রম্পক্ষ্ণ ায়ক াভগ্রী: মায়াইট মফাড য, ভাকযায, ম্পনউজম্পপ্রন্ট, ম্পিিাট য, যান্ডআউট, ম্পবকাড য, ইতযাম্পদ। 
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এনএটিদ-২ cÖK‡íi াধাযণ cwiwPwZ I ভৎস্য ণ্যেয Kvh©µg 

evsjv‡`‡ki A_©bxwZ cÖavbZ K…wl wbf©i| †`k‡K 2021 mv‡ji g‡a¨ ga¨g Av‡qi †`‡k DbœxZ Ki‡Z n‡j G‡`‡ki MÖvgxY Dbœq‡bi aviv 

kni GjvKvi Dbœq‡bi mv‡_ GKB MwZ‡Z Avbv cÖ‡qvRb| †m Kvi‡Y miKvi, wek¦e¨vsK, IFAD I USAID Gi Avw_©K mnvqZvq MÖvgxY 

K…wli Dbœqb Z_v K…l‡Ki Avq e„w×i j‡ÿ¨ 3 ch©v‡q 15 eQ‡ii GK K…wl Dbœqb Kg©m~wP ev¯Íevqb Ki‡Q| cÖ_g ch©v‡qi (2009-2014 

wLª.) mdj mgvwßi ci eZ©gv‡b wØZxq ch©v‡qi (2016-2021 wLª.) Kvh©µg ev Í̄evqb ïiæ K‡i‡Q| cÖ_g ch©v‡qi GKwU we‡kl wkÿYxq 

welq n‡jv †Kej DbœZ cÖhyw³B Drcv`b e„w×mn Kvw•ÿZ j‡ÿ¨ †cu․‡Q w`‡Z mÿg bq, cvkvcvwk cÖ‡qvRb h_vh_ Drcv`b mvgMÖxi 

cÖvc¨Zv wbwðZ Kiv Ges Pvwl‡`i Drcv`bkxjZv‡K jvfRbKfv‡e †UKmB Kivi Rb¨ Avni‡YvËi cwiPh©v I evRvi e¨e ’̄vcbvq mÿgZv 

e„w×| †m welq‡K we‡ePbv K‡i cÖK‡íi Kvh©µg wPwýZ Kiv n‡q‡Q| 

1.1  cÖKí m¤úwK©Z mvaviY Z_¨vewj 

1.1.1  cÖK†íi bvg :  b¨vkbvj GwMÖKvjPvivj †UK‡bvjwR †cÖvMÖvg-†dR II cÖKí (GbGwUwc-2) 

   National Agricultural Technology Program- Phase II Progect   (NATP-2) 

1.1.2  cÖkvmwbK gš¿Yvjq :   K. K…wl gš¿Yvjq, Ges  

              L. grm¨ I cÖvwYm¤ú` gš¿Yvjq 

1.1.3 ev¯ÍevqbKvix ms ’̄v :   1) evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝj, K…wl gš¿Yvjq -K…wl welqK M‡elYv; 

              2) K…wl m¤úªmviY Awa`ßi, K…wl gš¿Yvjq - km¨ welqK cÖhyw³ m¤úªmviY; 

              3) grm¨ Awa`ßi, grm¨ I cÖvwYm¤ú` gš¿Yvjq-grm¨ welqK cÖhyw³ m¤úªmviY; 

              4) cÖvwYm¤ú` Awa`ßi,grm¨ I cÖvwYm¤ú` gš¿Yvjq-cÖvwYm¤ú` welqK cÖhyw³ m¤úªmviY; 

              5) cÖ‡R± g¨v‡bR‡g›U BDwbU, K…wl gš¿Yvjq-cÖKí ev Í̄evqb Kvh„µg mgš^q mvab| 

1.1.4 ev Í̄evqb Kvj :  01 A‡±vei 2016 n‡Z 30 †m‡Þ¤^i 2021 

1.1.5 প্রকণ্যেয ভৎস্য দধদপ্তয ণ্যেয ক্ষভাট cÖv°wjZ e¨q : ৩৮৮২৮ রে টাকা 

1.1.6 cÖKí GjvKv :   57wU †Rjvi wbe©vwPZ 270wU Dc‡Rjv (M‡elYvi Rb¨ mgMÖ evsjv‡`k) 

1.1.7 cÖK‡íi D‡Ïk¨        :   ÿz`ª Lvgv‡ii Drcv`bkxjZv e„w× Ges mywbw`©ó †Rjvmg~‡n wecYb e¨e¯’vq Zv‡`i cÖ‡ekvwaKvi 

Dbœqb 

1.2 ভৎস্য অম্পধদপ্তয অল্পেয রক্ষ্য অজযল্পনয জন্য প্রকল্পেয আওতায় ায়তা প্রদাল্পনয মক্ষ্ত্রমূ : 

১)  অবযন্তযীণ ভৎস্যিাল ও অবযন্তযীণ ভৎস্য আযণ কাম যক্রল্পভয স্থাম্পয়ত্বীর উন্নয়ল্পন ায়তা প্রদান;  

২)  ম্পনফ যাম্পিত ভৎস্য উৎাদন ভল্পডরমূল্পক প্রল্পণাদনা প্রদান;  

৩)  ভানম্মত ভৎস্য মানা উৎাদন এফং গুণগত ভানিন্ন ভৎস্য খাদ্য ব্যফায কযায় ায়তা প্রদান;  

৪)  ভাজম্পবম্পত্তক ভৎস্য ব্যফস্থানা ভৎস্য ব্যফস্থানায ভাধ্যল্পভ ম্পফল্পর ভৎস্য ব্যফস্থানায উন্নয়ন;  

৫)  ফাজাল্পয িাম্পলল্পদয প্রল্পফ উন্নততয কযায জন্য রাগই ফাজায ংল্পমাগ ততম্পয;  

৬)  ংম্পিষ্ট সুল্পমাগ-সুম্পফধায উন্নয়ন ভৎস্য খাল্পদ্যয উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষ্য ভান ম্পনয়ন্ত্রণ কাম যক্রল্পভ ভৎস্য অম্পধদপ্তল্পযয প্রাম্পতষ্ঠাম্পনক ক্ষ্ভতা 

বৃম্পদ্ধল্পত ায়তা;  

৭)  ম্প্রাযণ মফা প্রাল্পযয রল্পক্ষ্য স্থানীয় ভৎস্য ম্প্রাযণ প্রম্পতম্পনম্পধ (LEAF : ম্পরপ) ভল্পনানয়ন, কাম্পযগম্পয দক্ষ্তা ও ক্ষ্ভতা বৃম্পদ্ধ;  

৮)  তথ্য প্রমৄম্পক্ত-ম্পবম্পত্তক ম্প্রাযণ দ্ধম্পত প্রল্পয়াগ;  
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৯)  ম্পনফ যাম্পিত ভৎস্য ণ্য ফাজাযজাতকযল্পণ ক্ষুদ্র ভৎস্য িাম্পলল্পদয ায়তা কযা;  

১০)  ম্পনফ যাম্পিত মজরায় ভৎস্য ফাজাযজাতকযণ অফকাঠাল্পভা স্থান ও ব্যফস্থানায় ায়তা প্রদান; 

১১)  ম্পআইম্পজ িাম্পলল্পদয প্রমৄম্পক্ত ম্পফল্পলকল্পয জরফায়ু নীর এফং উদ্ভাফনী প্রমৄম্পক্ত গ্রল্পণ উৎাম্পত কযায জন্য Agricultural 

Innovation Fund-2 (AIF-2) এফং ভৎস্য প্রম্পক্রয়াজাতকযল্পণ ম্পফম্পনল্পয়াগল্পক উৎাম্পত কযায জন্য গ্রাভীণ ক্ষুদ্র উল্পদ্যাক্তাল্পদয 

AIF-3 এয আওতায় মূরধন ায়তা প্রদান।  
 

1.3  grm¨ m¤cÖmviY I cÖwk¶Y m¤úwK©Z Kvh©µg  

cÖK‡íi we‡K› ª̀xK…Z m¤cÖmviY Kvh©µg ev Í̄evq‡bi wbwgË grm¨ Awa`ßi As‡ki Kvh©µ‡gi msw¶ß weeiY wbgœiƒc:  

1.3.1 Kgb B›Uv‡ió MÖæc-wmAvBwR (Common Interest Group- CIG) MVb 

 cÖKífz³ Dc‡Rjvi cÖwZwU BDwbq‡b ỳÕwU K‡i ২০ দস্য দফদষ্ট wmAvBwR MVb Kiv n‡e| wmAvBwRi m`m¨ n‡e 

grm¨Pvwl, grm¨Rxex I grm¨ Kvh©µ‡g RwoZ e¨w³eM©| wmAvBwR m`m¨‡`i g‡a¨ b~¨bZg kZKiv 35 fvM gwnjv 

m`‡m¨i AšÍfy©w³ wbwðZ Kiv n‡e| GKB ai‡bi grm¨ Kvh©µ‡g RwoZ e¨w³eM©‡K GKB wmAvBwR-Gi AvIZvq 

msMwVZ Kiv n‡e| wmAvBwR Kg©KvÐ cwiPvjbvi Rb¨ GKwU Kvh©Kix cwil` MVb Kiv n‡e hv Zv‡`i wbR¯ ̂evB-

jR Øviv cwiPvwjZ n‡e|  

 BDwbqb m¤cÖmviY mnvqZvKvix `j (Union Extention Facilitation Team- UEFT) -Gi mnvqZvq 

K…lKivB wmAvBwR-Gi MVbZ‡š¿i Av‡jv‡K wbR wbR Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡e| wmAvBwR-Gi Kv‡Ri cwiwa 

cÖavbZ BDwbqb G·‡Ukb gvB‡µv cø¨vb ‣Zwi I ev¯Íevqb; wmAvBwR m`m¨ I mvaviY K…lK‡`i KvwiMwi mgm¨v 

mgvav‡b UEFT-Gi mv‡_ civgk© Kiv; mgqg‡Zv mvi I exRmn Ab¨vb¨ DcKiY †c‡Z UEFT- Gi mv‡_ KvR 

Kiv; mvaviY I KvwiMwi civg‡k©i Rb¨ FIAC -Gi mv‡_ †hvMv‡hvM i¶v Kiv Ges m‡e©vcwi wmAvBwR m`m¨iv 

wbqwgZ cÖwkw¶Z n‡q Z…Yg~j ch©v‡q mvaviY K…lK‡`i g‡a¨ gvbm¤§Z m¤cÖmviY we‡K›`ªxKi‡Y mnvqK f~wgKv cvjb 

Ki‡e|  

 GQvov wmAvBwR¸‡jv mgevq Awa`ß‡i wbewÜZ n‡e Ges mÂq Ki‡e| mwÂZ A_© cybtwewb‡qv‡M e¨q Kivi gva¨‡g 

wb‡R‡`i Avq evov‡bvq m‡Pó _vK‡e| GwMÖKvjPvivj B‡bv‡fkb dvÛ-2 Ggb GKwU †ÿÎ †hLv‡b cÖwZ‡hvwMZvq 

DËxY© wmAvBwRmg~n Zv‡`i mwÂZ A_© wewb‡qvM Ki‡Z cv‡i| 

 ম্পআইম্পজভুক্ত কর িাম্পলল্পক ভৎস্যিাল ও দরীয় কাম যক্রভ ম্পযিারনা িল্পকয প্রম্পক্ষ্ণ প্রদান। 

 উন্নত ভৎস্য প্রমৄম্পক্ত প্রদ যনী: প্রকে মভয়াল্পদ নতুন ম্পআইম্পজয জন্য ০৫টি এফং পুযাতন ম্পআইম্পজয জন্য ০৪টি উন্নত প্রমৄু্ম্পক্ত প্রদ যনী 

স্থান।  

 ভাঠম্পদফ ও অম্পবজ্ঞতা ম্পফম্পনভয় পয: প্রম্পতটি প্রদ যনীয জন্য ০১টি কল্পয ভাঠ ম্পদফ ও িাম্পলল্পদয উদু্বদ্ধকযল্পণয জন্য অম্পবজ্ঞতা ম্পফম্পনভয় 

পয।  

 

1.3.2 ’̄vbxq grm¨ m¤cÖmviY cÖwZwbwa-wjd (Local Extension Agent for Fisheries- LEAF) wbe©vPb 

 BDwbqb ch©v‡q grm¨ Awa`ß‡ii we`¨gvb mvsMVwbK KvVv‡gv‡Z †Kv‡bv m¤cÖmviY Kg©x bv _vKvq cÖwZ BDwbq‡b 

¯’vbxq grm¨Pvwl, †cvbv Pvwl, †cvbv e¨emvqx ev grm¨ Kvh©µ‡g RwoZ e¨w³‡`i ga¨ n‡Z 01 (GK) Rb wjd 

wbe©vPb Kiv n‡e| 

 m¤cÖmviY c×wZ I grm¨ Kvh©µg m¤ú‡K© KvwiMwi wel‡q ch©vß cÖwk¶‡Yi gva¨‡g wjdM‡Yi `¶Zv Dbœqb K‡i 

¯’vbxqfv‡e grm¨ welqK mvaviY civgk© cÖ`v‡bi Rb¨ †hvM¨ K‡i M‡o †Zvjv n‡e|  

 wjdMY‡K m¤cÖmviY I civgk© Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ GKwU evBmvB‡Kj, GKwU cvwbi ¸Yv¸Y cwigv‡ci KxUe· 

Ges gvV ch©vq n‡Z Z_¨ msMÖn I Dc‡Rjv Kvh©vj‡q Zv †cÖi‡Yi Rb¨ GKwU K‡i Tablet PC cÖ`vb Kiv n‡e|  

 wjdMY BDwbqb ch©v‡q ¯’vwcZ FIAC-G Dc-mnKvix K…wl Kg©KZ©v (SAAO) Ges KwgDwbwU G·‡Ubkb G‡R›U 

di jvBf÷K (CEAL) Gi mv‡_ BDwbqb m¤cÖmviY wi‡mvm© wU‡gi (UEFT) m`m¨ wn‡m‡e KvR Ki‡e| wmAvBwR 

cÖwk¶Y, grm¨Pvl cÖ`k©bx ¯’vcb I Pvwl‡`i AwfÁZv wewbgq mdimn gvV ch©v‡q cÖK‡íi Kvh©µg ev Í̄evq‡b wjd 

Dc‡Rjv grm¨ wUg‡K mnvqZv cÖ`vb Ki‡e|  
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1.3.3  †cÖvwWDmvi AM©vbvB‡Rkb (Producer’s Organization- PO) MVb 

 wmAvBwR Zv‡`i Kv‡Ri MwZ Z¡ivwš^Z Kivi Rb¨ BDwbqb, Dc‡Rjv I †RjvwfwËK †cÖvwWDmvi AM©vbvB‡Rkb (Producer’s 

Organization- PO) MVb Ki‡e| cÖK‡í gqgbwmsn I bv‡Uvi †Rjvq `yÕwU ¯’v‡b we‡kl wcI-mn AviI 20wU mvaviY wcI 

Ab¨ 20wU Dc‡Rjvq MwVZ n‡e| we‡kl wcI ỳÕwU  MwVZ n‡e 1,200 Rb Drcv`‡Ki mvnvh¨v‡_© Ges 20wU mvaviY wcI 

MwVZ n‡e 750 Rb Drcv`‡Ki mvnvh¨v‡_©| †cÖvwWDmvi AM©vbvB‡Rkb cwiPvwjZ n‡e GKwU cÖwZwbwaZ¡g~jK mvaviY cwil` 

Ges GKwU wbe©vwPZ Kvh©Kwi cwil` Øviv|  

 †cÖvwWDmvi AM©vbvB‡Rkb cÖavbZ wmAvBwR KZ…©K Drcvw`Z `ªe¨vw` evRviRvZKi‡Y mvwe©K mnvqZv cÖ`vb Ki‡e| G cÖK‡íi 

¯’vwq‡Z¡i Rb¨ †cÖvwWDmvi AM©vbvB‡Rkb¸‡jv we‡kl f~wgKv cvjb Ki‡e e‡j Avkv Kiv hvq|  

 we‡kl wcI †K‡›`ª Drcvw`Z gv‡Qi cÖv_wgK cwiPh©v cÖ̀ v‡bi e¨e ’̄v _vK‡e; †hgb- gvQ aivi e¨e ’̄v, ei‡di e¨e ’̄v, ¯^í 

mg‡qi Rb¨ eid I gvQ msiÿ‡Yi e¨e¯’v, gvQ c¨v‡KwRs Gi e¨e¯’v, ZvRv gv‡Qi Rb¨ cvwbi e¨e ’̄v, Kvh©vewj mgš̂q I 

cwiPvjbvi Rb¨ GKwU Awdm, BZ¨vw`|  

 

1.3.4  mydj‡fvMx‡`i cÖwkÿY 

 bZyb-cyivZb mKj wmAvBwR m`m¨‡K gvQPvl, mÂq, wewb‡qvM, BZ¨vw` wel‡q h_vh_ cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e| 

wmAvBwR †bZv‡`i‡KI `jxq k„•Ljv iÿv Ges `jxq wfwË‡Z cÖKí Kvh©µg ev Í̄evqb wel‡q we‡kl cÖwkÿY 

†`qv n‡e| wmAvBwR‡`i wbKU n‡Z †hme mv_x Pvwl cÖhyw³ MÖnY K‡i gvQPvl Kvh©µ‡g we‡kl fv‡e AvMÖnx 

_vK‡eb Zv‡`i‡KI cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e †hb cÖhyw³ MÖnY I ev Í̄evq‡bi KvR Zv‡`i Rb¨ mnR nq| 

Dc‡Rjv grm¨ Awdm GmKj cÖwkÿY mivmwi ev Í̄evqb Ki‡e| †cÖvwWDmvm© AM©vbvB‡Rkb-Gi †bZ„e„›`‡K 

gvQPv‡li cvkvcvwk Drcvw`Z cY¨ myôzfv‡e evRviRvZKiY wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e| 

 BDwbqb ch©v‡q wmAvBwR Pvwl‡`i GKwU Kg©kvjv cwiPvwjZ n‡e †hLv‡b PvwlMY Zv‡`i AwR©Z AwfÁZv G‡K 

Ac‡ii mv‡_ wewbgq Ki‡Z cvi‡eb| 

 wjd‡`i gvQPvl I m¤úªmviY QvovI Ab¨vb¨ K‡qKwU wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e; †hgb- cÖhyw³ welqK we‡kl 

cÖwkÿY, cvwbi ¸Yv¸Y cwigvc welqK cÖwkÿY Ges Z_¨ cÖhyw³ I wfwWI wK¬cwfwËK m¤úªmviY c×wZ m¤úwK©Z 

cÖwkÿY| grm¨ Awa`ß‡ii myweavRbK cÖwkÿY †K‡› ª̀ G cÖwkÿYmg~n cÖ`vb Kiv n‡e| cÖwkwÿZ wjdMY wmAvBwR 

m`m¨M‡Yi gvQPvl Kvh©µg Z`viK Ki‡Z cvi‡eb, wb‡R‡`i gvQPvl‡K AviI DbœZZi ch©v‡q wb‡q †h‡Z cvi‡eb 

Ges m¤úªmviY c×wZi mdj cÖ‡qvM Øviv BDwbq‡bi mKj Pvwli wbKU civgk© †mev w`‡Z cvi‡eb| 

 wKQz msL¨K bvm©vwi Acv‡iUi‡K Zv‡`i Kv‡Ri Ici 03 w`b e¨vcx we‡kl cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e| GB cÖwkÿY 

we‡kl we‡kl cÖRvwZi h‡_ó msL¨vq my ’̄ mdj †cvbv mnR cÖvc¨ Ki‡e|GKBfv‡e wKQz msL¨K n¨vPvwi 

Acv‡iUi‡KI weï× (Pureline Brood) Rv‡Zi †cvbv Drcv`‡bi Ici 01 w`b e¨vcx cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e| 

wKQz msL¨K D‡`¨v³v‡K ’̄vbxqfv‡e cÖvc¨ grm¨Lv`¨ Dcv`vb mnKv‡i grm¨Lv`¨ •Zwi wel‡q 01 w`‡bi GKwU 

cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e| GwU A‡cÿvK…Z ¯̂í e¨‡q ’̄vbxqfv‡e DbœZgv‡bi grm¨ Lv`¨ •Zwi‡Z mnvqK n‡e|  

 grm¨ cÖwµqvRvZK„Z g~j¨ ms‡hvRbx `ªe¨vw` Drcv`b wel‡q wKQz msL¨K ÿz`ª I gvSvwi D‡`¨v³v‡K we‡kl 

cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e|  

 

1.3.5 Pvwl Z_¨ I civgk© †K›`ª (Farmers’ Information & Advice Center- FIAC) cÖwZôv 

 km¨, grm¨ I cÖvwYm¤ú‡`i m‡½ mswkøó Pvwl we‡kl K‡i ¶z`ª I cÖvwšÍK PvwlMY GK RvqMv †_‡KB †hb Zv‡`i 

mgm¨v mgvav‡bi civgk© †c‡Z cv‡ib †mRb¨ BDwbqb cwil` Awd‡m dvigvm© Bbdi‡gkb A¨vÛ A¨vWfvBm 

†m›Uvi (FIAC) cÖwZwôZ n‡e| K…l‡Ki Pvwn`v Dc‡hvMx AvaywbK Z_¨‡K› ª̀ wn‡m‡e cÖwZwU FIAC-†K M‡o 

†Zvjv n‡e|  

 K…wl msµvšÍ †mev`v‡bi Rb¨ UEFT- Gi m`m¨e„›` (SAAO, LEAF I CEAL) FIAC-G wbw`©ó w`b I 

mg‡q Dcw¯’Z _vK‡eb| BDwbqb cwil` Kg‡cø‡· GKwU Kÿ wjd I wmj- Gi Rb¨ wbw ©̀ó K‡i msiwÿZ 

_vK‡e| BDwbq‡b ch©v‡q FIAC Pvwl‡`i Rb¨ One Stop Service Center  wn‡m‡e KvR Ki‡e| 
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1.3.6 grm¨Pvl cÖ`k©bx 

 cÖK‡í ¯’vbxq ch©v‡q cÖYxZ cwiKíbvi Av‡jv‡K cÖKífy³ BDwbqmg~‡n ỳÕwU K‡i grm¨ Pvl cÖ`k©bx ¯’vc‡bi 

ms¯’vb i‡q‡Q| cÖwZwU wmAvBwR GKwU K‡i cÖ`k©bx ¯’vcb Ki‡e| cÖKí n‡Z cÖwZwU cÖ`k©bxi Rb¨ m‡e©v”P 

20,000/= (wek nvRvi) UvKv e¨‡qi my‡hvM i‡q‡Q|  

 cÖ`k©bx ev Í̄evq‡bi Rb¨ g~jZ †cvbv I Lv`¨ µq, mvBb †evW© ¯’vcb, A‣Re mvi µq, kªwgK gRyix, BZ¨vw`  

cÖ`v‡bi †¶‡Î ewY©Z 20,000/= UvKv e¨q Kiv hv‡e| myôzfv‡e cÖ`k©bx ev Í̄evq‡bi Rb¨ AwZwi³ e¨qfvi 

wbe©vwPZ wmAvBwR Pvwl enb Ki‡eb|  

1.3.7 gvV w`em cvjb 

 cÖwZwU cÖ`k©bx ev Í̄evq‡bi ciciB 1wU K‡i gvV w`em cvjb Kiv n‡e| gvV w`em cvj‡bi Rb¨ cÖKí n‡Z 

cÖwZwU gvV w`em cvj‡bi Rb¨ 3,000.00 UvKvi ms¯’vb Av‡Q| G A_© cÖavbZ cÖPviYv I mgv‡e‡ki Kv‡R e¨q 

Kiv n‡e|  

 grm¨Pvl cÖhyw³ we¯Ív‡i gvV w`em cvjb Kg©m~wP we‡klfv‡e mnvqK f~wgKv ivL‡Z cv‡i| 

 

1.3.8 AwfÁZv wewbgq mdi 

 cÖKífy³ GK GjvKvi Pvwl‡`i grm¨Pvl e¨e¯’vcbvq `¶Zv Avbq‡bi j‡¶¨ Ab¨ GjvKvi mdj grm¨Pvl 

Kvh©µg m‡iRwg‡b cwi`k©‡bi Rb¨ AwfÁZv wewbgq md‡ii e¨e¯’v Kiv n‡e| 

 G‡Z Pvwliv wb‡R‡`i grm¨ Pvl Kvh©µg‡K AviI DbœZ Ges mg„× Ki‡Z m¶g n‡e|  

 

1.3.9 weï× eªæW Dbœqb (Pureline Brood Development) 

 evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUD‡Ui mn‡hvwMZvq GbGwUwc-2 cÖKí cv½vm, †Zjvwcqv I ‣K gv‡Qi weï× 

eªæW Dbœqb Kvh©µg nv‡Z wb‡q‡Q| Gi D‡Ïk¨, Gme cÖRvwZi †K․wjZvwZ¡K weï×Zv eRvq †i‡L eªæW •Zwi Kiv 

†hb eªæW †_‡K h‡_ó weï× †iYy †cvbv Drcv`b Kiv hvq| 

  Drcvw`Z GB †cvbv c‡i 4wU miKvwi dv‡g©i gva¨‡g Pviv‡cvbv Drcv`b Kvh©µ‡g e¨eüZ n‡e| GKB mv‡_ 

wKQz bvm©vwi Acv‡iUi‡K Pviv‡cvbv Drcv`†b cÖwkÿY †`qv n‡e †hb c‡i Zviv wb‡RivI D³ cÖRvwZmg~‡ni 

weï× Pviv‡cvbv h‡_ó msL¨vq Drcv`b Ki‡Z mÿg nq| 

 

1.3.10 GwMÖKvjPvivj B‡bv‡fkb dvÛ 

K. GAvBGd-2 

 grm¨Pv‡l DbœZ cÖhyw³ e¨envi Ki‡Z †M‡j A‡bK mg‡qB wKQz hš¿cvwZi cÖ‡qvRb c‡o| A‡bK K…lKB Avw_©K 

Kvi‡Y Gme e¨envi Ki‡Z cv‡ib bv| GbGwUwc-2 cÖKí Gme †ÿ‡Î K…lK‡`i mnvqZvi Rb¨ GAvBGd-2 Pvjy 

K‡i‡Q| 

 wmAvBwR m`m¨MY `jMZfv‡e Ges cÖwZ‡hvwMZvi wfwË‡Z GB dvÛ n‡Z AvswkK Avw_©K mnvqZv cv‡eb| cÖKí 

†gqv‡` b~¨bc‡ÿ 740wU wmAvBwR GB ai‡bi Avw_©K mnvqZv cv‡e| 

 cÖwZ‡hvwMZvq DËxY© wmAvBwR‡`i‡K wbR¯ ̂Znwej n‡Z 30% e¨q wbe©vn Ki‡Z n‡e, Aewkó 70% cÖKí †`‡e 

GAvBGd-2 AvKv‡i hvi m‡e©v”P mxgv cÖwZwUi Rb¨ cÖvq 3.90 UvKv| 
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 L.  GAvBGd-3  

 MÖgxY e¨emvwqK D‡`¨v³v hviv grm¨Pvl I evRviRvZKiY m¤úwK©Z Kv‡R cÖ‡qvRbxq DbœZ DcKi‡Yi e¨emv‡Z 

AvMÖnx Zv‡`i AvswkK mnvqZv cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ GB dvÛ e¨eüZ n‡e| D`vniY¯̂iƒc gvSvwi ev eo AvKv‡i grm¨ 

Lv`¨ •Zwii †c‡jwUs †gwkb, eid Kj, BZ¨vw`| cÖwZ‡hvwMZvi wfwË‡Z wjdMYI GB my‡hvM MÖnY Ki‡Z cv‡ib| 

 b~¨bc‡ÿ 133 Rb D‡`¨v³v Zv‡`i Av‡e`b Dchy³ we‡ewPZ n‡j GB dv‡Ûi Avw_©K mnvqZv cv‡eb| 

D‡`¨v³v‡K Zvi cÖ‡qvR‡bi 50 kZvsk wbR Drm n‡Z †hvMvb w`‡Z n‡e| Aewkó 50 kZvsk GAvBGd-3 

†`‡e hvi g~j¨gvb m‡e©v”P 6 jÿ UvKv| GAvBGd-2 I 3 Gi Aw_©K mnvqZv Aby`vb wnmv‡e we‡ewPZ n‡e|  

 

1.3.11  Z_¨ cÖhyw³i e¨envi  

 wWwRUvj evsjv‡`k Movi cÖZ¨‡q GbGwUwc-2 m¤úªmvi‡Yi mKj cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î bZyb bZyb Z_¨ cÖhyw³i e¨envi Ki‡e 

A_ev we`¨gvb e¨envwiK †ÿÎ¸‡jvi cÖmvi NUv‡e| m¤¢e mKj †ÿ‡Î Kw¤úDUvi †bUIqvwK©s-Gi e¨envi m‡e©v”P ch©v‡q 

wb‡q hvIqv n‡e|  

 Pvwl‡`i mv‡_ †hvMv‡hv‡Mi Ab¨vb¨ gva¨g †hgb- ¯§vU©‡dvb, †gvevBj †dvb, BZ¨vw` e¨envi wbwðZ Kiv n‡e|  

 gvV ch©v‡q n‡Z Z_¨ msMÖn Ges h_v ’̄v‡b †cÖi‡Yi Rb¨ wjd‡`i‡K Table PC cÖ`vb Kiv n‡e| m¤úªmviY wfwWI •Zwi 

Kiv n‡e cÖK‡íi wbR¯^ D‡`¨v‡M Ges Zv cÖ`k©‡biI e¨e ’̄v Kiv n‡e|   

প্রকল্পেয কাম যক্রভ সুষ্ঠ ু ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর মদল্প ভৎস্য উৎাদন বৃম্পদ্ধ এফং ফাজায ব্যফস্থানায উন্নয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ ংম্পিষ্ট িাম্পলল্পদয 

আথ যাভাম্পজকউন্নয়ল্পন ইম্পতফািক ভূম্পভকা যাখল্পফ ফল্পর আা কযা মায়।  
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 01 mgq: 10:45-11:45 †gqv`Kvj: 60 wgwbU 

wk‡ivbvg:  Dc‡Rjv grm¨ cÖwWDmvয AM©vbvB‡Rkb (wcI) cwiwPwZ  

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvv??  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ?????????????????? 

রক্ষ্য: AskMÖnYKvix ??????????? ?????? ????? ??????????? ?????? ????? ccÖÖwwWWDDmmvv??  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  ???????? ????? ????? ?????????? ????? ????? ???? ???? ????  ???????? ??????? ?????? ???????? ?? ??????? ?????? ???????? 

?????? ??? ?????? ????????? ???????????? ????????? ??????????? ?????????? ?????? ??? ?????? ????????? ???????????? ????????? ??????????? ?????????? Kv‡R jvMv‡Z cv‡ib| 

উল্পেশ্য: এ প্রম্পক্ষ্ণ মল্পল প্রম্পক্ষ্ণাথীযা- 

 ?????? ????? ????????? ???????????????????? ????? ????????? ?????????????? ( (ম্পও)  ??? ???? ?  ??????? ????????????? ??????  m¤ú‡K ??????????????????   ej‡Z cvi‡eb| 

 cÖvß aviYv cieZx©‡Z gvV ch©v‡q ম্পও ?????? ??   ??????????????????  Kv‡R jvMv‡Z cv‡ib|   

   

ম্পফলয়সূম্পি আল্পরািয ম্পফলয় প্রম্পক্ষ্ণ দ্ধম্পত ভয় 

ভূম্পভকা  ৫ ম্পভম্পনট 

  স্বাগতভ  

 ফ যফতী অম্পধল্পফল্পনয আল্পরাকাত 

 ফতযভান অম্পধল্পফল্পনয াল্পথ ংল্পমাগ 

 উদু্বদ্ধকযণ 

 

 

 

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয 

 

ম্পফলয়ফস্তু   ৫০ ম্পভম্পনট 

  ম্পও গঠন ম্পক্রয়া 

 ম্পও ম্পযিারন দ্ধম্পত 

 ম্পও গঠনতন্ত্র 

  

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয 

 

ম্পিিাট য 

 

 

 

ায-ংল্পক্ষ্  ৫ম্পভম্পনট 

  উল্পেশ্য মািাই 

 মূর ম্পফলয়গুল্পরা পুনযাল্পরািনা 

 যান্ডআউট ম্পফতযণ 

 ধন্যফাদ জ্ঞান 

 

 

প্রল্পনাত্তয  

প্রম্পক্ষ্ণ ায়ক াভগ্রী: gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc, মায়াইট মফাড য, ভাকযায, ম্পনউজম্পপ্রন্ট, ম্পিিাট য, যান্ডআউট, ম্পবকাড য, ইতযাম্পদ। 
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উল্পজরা ভৎস্য ‘প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন’ গঠন ও ম্পযিারন ম্পনল্পদ যম্পকা 

(Guidelines for Formation and Conduct of Upazilla Fisheries Producer Organization) 

১. ভূম্পভকাাঃ ক্ষুদ্র ও প্রাম্পন্তক ভৎস্যখাভাযীল্পদয অম্পধক আম্পথ যক স্বচ্ছরতা প্রাম্পপ্তল্পত ায়তা দাল্পনয জন্য এনএটিম্প-২ প্রকে উক্ত খাভাযীল্পদয 

স্থাম্পয়ত্বীর উৎাদন বৃম্পদ্ধ ও উৎাম্পদত দ্রল্পব্যয উন্নততয ফাজায ংল্পমাগ সৃম্পষ্টয রল্পক্ষ্য ম্পফম্পবন্নমুখী উল্পদ্যাগ গ্রণ কল্পয িল্পরল্পে। উৎাদন বৃম্পদ্ধয জb¨ 

উন্নত ভৎস্যিাল প্রমৄম্পক্ত ভাঠ ম যাল্পয় িালীল্পদয কাল্পে কাম যকযরূল্প ম ৌঁল্পে মদয়ায জন্য প্রকে এরাকাভুক্ত প্রম্পতটি ইউম্পনয়ল্পন ২টি কল্পয ম্পআইম্পজ 

(Common Interest Group ফা একই স্বাথ য-ংম্পিষ্ট দর) গঠন কযা ল্পয়ল্পে। ম্প্রাযণমূরক কাম যাফম্পর মমভন প্রম্পক্ষ্ণ, ফাম্পল যক 

কভ যম্পযকেনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন, প্রমৄম্পক্ত প্রদ যনী স্থান, ইতযাম্পদয ভাধ্যল্পভ াথ যকবাল্পফ উৎাদন বৃম্পদ্ধয কভ যসূম্পি ফাস্তফাম্পয়ত ল্পচ্ছ (backward 

linkage –  মানা, ায ম্পফম্পফধ িাল-উকযণাম্পদ ংMÖn †_‡K Rjvk‡q grm¨ Drcv`b ch©šÍ)। অযম্পদল্পক, (forward linkage –

Avni‡YvËi cwiPh©v †_‡K ïiæ K‡i মবাক্তা ch©šÍ we¯Í…Z|), উৎাম্পদত ভাে ল্পত ল্পফ যাচ্চ মুনাপা অজযল্পনয রল্পক্ষ্য ভৎস্য আযল্পণাত্তয ম্পযিম যা, 

ীতর ম্পযফন (cool chain) ব্যফস্থা এফং ফাজায িাম্পদা ম্পবম্পত্তক নতুন দ্রব্য উৎাদন, ইতযাম্পদয ভাধ্যল্পভ াম্পফ যক প্রল্পিষ্টাও িারাল্পনা প্রল্পয়াজন। 
ম্পফম্পচ্ছন্নবাল্পফ এ ম্পফলল্পয় এল্পদল্প ম্পকছু কাজ ল্পরও উৎাদনকাযীল্পদযল্পক অথ যাৎ খাভাযী ফা িাম্পলল্পদযল্পক যাাম্পয িৃক্ত কল্পয উল্পেম্পখত মক্ষ্ত্রমূল্প 

কাজ কযায জন্য এনএটিম্প-২ প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন (Producer Organization-PO) ফা ম্পও গঠল্পনয ম্পযকেনা ম্পনল্পয়ল্পে।  

ম্পযকেনা ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্রল্পয়াজন, উল্পেশ্যম্পবম্পত্তক ম্পও গঠন ও ম্পযিারন ম্পনল্পদ যম্পকায। আা কযা ল্পচ্ছ মম, cÖK‡íi AvIZvq cÖbxZ 

ফতযভান ম্পনল্পদ যম্পকা ম্পও গঠল্পনয উল্পেশ্য পরতায াল্পথ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য কাম যকয থপ্রদ যল্পকয ভূম্পভকা ারন কযল্পত ক্ষ্ভ ল্পফ, এফং প্রকল্পে 

অন্তভু যক্ত মভাট ২২টি ম্পও’য কাম যক্রল্পভয পরাপর মদল্পয ভৎস্য িল্পদয, ম্পফল্পল কল্পয িালম্পবম্পত্তক ভৎস্য িল্পদয, াম্পফ যক ফাজায ংল্পমাগ সৃম্পষ্টয 

মক্ষ্ল্পত্র মুখ্য ভূম্পভকা ারন কযল্পফ।   

২. উল্পেশ্যাফম্পর  

২.১ মুখ্য উল্পেশ্যাঃ ম্পওল্পক এভন একটি প্রম্পতষ্ঠান রূল্প গল্পে মতারা মমন ভৎস্যিাল্পল এফং ফাজায ংল্পমাল্পগয মক্ষ্ল্পত্র এনএটিম্প-২ প্রকল্পেয উন্নয়ন 

উল্পেশ্যাফম্পরয (development objectives) ম্পযপূযক ম্পল্পল্পফ স্থাম্পয়ত্বীরতা কাল্পয কাজ কযায ক্ষ্ভতা অজযন কল্পয। 
মুখ্য উল্পেশ্য অজযল্পনয জন্য প্রল্পয়াজন সুভম্পিত ংগঠন, কাম যক্রভ ম্পনধ যাযণ, ম্পনধ যাম্পযত কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন এফং ম্পযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ল্পনয ভাধ্যল্পভ 

স্থাম্পয়ত্বীরতাম্পনম্পিতকযন। 
২.২ সুম্পনম্পদ যষ্ট উল্পেশ্যাফম্পর  

২.২.১ কাh©কয ংগঠনাঃ  

 উল্পজরা ম যাল্পয় ইউম্পনয়নমূল্পক (ম্পআইম্পজ) একীভূত কল্পয উল্পজরা ম যায় ল্পত মজরা, ম্পফবাগ ল্পয় ক্রভািল্পয় জাতীয় 

ম যাল্পয় ংগঠন গল্পে মতারা মমন উৎাদন ও ফাজাযঘম্পনষ্ঠ ব্যম্পক্তফগ য ম্পম্মম্পরতবাল্পফ ম্পনফ যাম্পিত মনতৃল্পত্বয দ্বাযা ংগঠিত ল্পত 

াল্পয।  

 াধাযণ ম্পযলদ এফং কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ গঠন 

 তম্পফর গঠন 

 উমৄ যক্ত কর কাল্পজ শৃঙ্খরা আনয়ল্পনয উল্পেল্পশ্য ভফায় অম্পধদপ্তল্পয ম্পনফন্ধন কযা এফং অনুল্পভাম্পদত ম্পফম্পধভারা ফা bye-

laws এয আল্পরাল্পক ংগঠন ম্পযিারনা কযা।  

 ম্পনয়ম্পভত বা অনুষ্ঠান এফং গৃীত ম্পদ্ধান্তমূ মযকড য কযা এফং ম্পদ্ধান্তমূ ফাস্তফায়ন, ম্পযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন কযা। 
২.২.২ কাম যক্রভ ম্পনধ যাযণ 

 ম্পও’য মুখ্য উল্পেল্পশ্যয আল্পরাল্পক কাম যক্রভ ম্পনধ যাযণ কযা, 

 কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ কতৃযক ভাঠ ম যাল্পয়য কাম যক্রভ ম্পিম্পিত কযা, ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনা প্রণয়ন কযা, ফাস্তফায়ন কযা, 

মূল্যায়ন কযা এফং যফতী ফৎল্পযয জন্য নফায়ন কযা। 

২.২.৩ ম্পযকেনাধীন কাম যµg ফাস্তফায়ন 

 কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয মনতৃল্পত্ব দ্বাম্পয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যম্পক্তফগ য দ্বাযা ম্পযকেনাম্পবম্পত্তক কর কাজ ভাঠ ম যাল্পয় ফাস্তফায়ন কযা, 

 ফাস্তফায়ল্পনয ম্পফস্তাম্পযত তথ্য ম্পনয়ম্পভতবাল্পফ এফং মথামথ প্রম্পক্রয়ায় ংগ্র কযা এফং ভয় ভয় কাম যক্রল্পভয মূল্যায়নম্পবম্পত্তক 

অগ্রগম্পতয প্রম্পতল্পফদন প্রকা কযা। 

২.২.৪ ম্পযফীক্ষ্ণ ও মূু্ল্যায়ন 

 ম্পও গঠন মথল্পক আযম্ভ কল্পয ম্পও’য ম্পনধ যাম্পযত কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন ও তায পরাপরম্পবম্পত্তক মাফতীয় কভ যকাল্পন্ডয ম্পযফীক্ষ্ণ 

ও মূল্যায়ন সুম্পনম্পিত কযা, 

 এয জন্য সুম্পনম্পদ যষ্ট কভ যম্পযকেনা ততম্পয কযা,  



22 

 

 মকফর সুপরল্পবাগীল্পদয আা-আকাঙ্খা ও াভ_©¨ এফং ম্পযফীক্ষ্ণ ও মূু্ল্যায়নম্পবম্পত্তক প্রম্পতল্পফদল্পনয আল্পরাল্পক যফতী 

ফৎল্পযয কাম যক্রভ ম্পনধ যাযণ কযা ফা কভ যম্পযকেনা নফায়ন কযা। 

২.২.৫ জনফর 

 এভনবাল্পফ জনফর গল্পে মতারা মমন প্রকে মভয়াদ মল্পলও ম্পও’য কাম যাফম্পর প্রকল্পেয ল্পমাম্পগতা োোই সুিারুবাল্পফ ম্পনজ 

ম্পক্তল্পত িরল্পত াল্পয। 

২.২.৬ ব্যাংক ম্পযিারনা  

 ইউএপম্পও’য  কর আয় াধাযণ ম্পযলদ কতৃযক ম্পনধ যাম্পযত ব্যাংক একাউল্পন্ট গম্পচ্ছত থাকল্পফ। কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ গম্পচ্ছত 

অথ য ল্পত ংগঠল্পনয তফধ কর ব্যয় ম্পনফ যা কযল্পফ। 

৩. প্রকে ায়তা/ল্পমাম্পগতাাঃ ভৎস্যম্পবম্পত্তক ম্পও ব্যফস্থাল্পক ক্রভািল্পয় মদব্যী একটি ‘স্থাম্পয়ত্বীর ও স্বম্পনবযয প্রম্পতষ্ঠাল্পন ম্পযণত কযায রল্পক্ষ্ 

এনএটিম্প-২ প্রকে ম্পনম্পদ যষ্ট ভল্পয়য জন্য কাম্পযগম্পয এফং আংম্পক আম্পথ যক ায়তা/ ল্পমাম্পগতা ম্পদল্পয় মাল্পফ। ংম্পিষ্ট ম্পআইম্পজ অন্য কল্পরয 

ম্পক্রয় mn‡hvwMZvq wcI Gi mdj ev Í̄evqb ম্ভফ ল্পফ। ভৎস্য ম্পও প্রাথম্পভক ম যাল্পয় ২২টি মজরায ২২টি উল্পজরায় ’উল্পজরা ভৎস্য 

প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন ফা UFPO/ইউএপম্পও ম্পল্পল্পফ মাত্রা শুরু কযল্পফ। প্রাথম্পভক ম যাল্পয় ম্পনল্পনাক্ত দুই ধযল্পনয ইউএপম্পও গঠিত ল্পফ:  

৩.১ দুইটি ম্পফল্পল ম্পও: ম্পত্রার উল্পজরা, ভয়ভনম্পং মজরা এফং ম্পংো উল্পজরা, নাল্পটায মজরায মভাট দুইটি। 

৩.২ ম্পফটি াধাযণ ম্পও: এয জন্য ম্পআইইউ-ম্পডওএপ ইল্পতাভল্পধ্য ম্পনল্পনাক্ত ২০টি উল্পজরা ফাোই কল্পযল্পে। প্রম্পতটি উল্পজরায় ১টি কল্পয াধাযণ 

ম্পও গঠিত ল্পফ।  

ফাোইকৃত ম্পওমূল্পয অফস্থান  ম্পআইম্পজ ংখ্যা মভাট ম্পআইম্পজ দস্য ংখ্যা 

১. যাজজয, ভাদাযীপুয ২২ ৪৪০ 

২. মকাটারীাো, মগাারগঞ্জ ২৪ ৪৮০ 

৩. ডুমুযীয়া, খুরনা ২৮ ৫৬০ 

৪. ফাল্পগযাট দয, ফাল্পগযাট  ২০ ৪০০ 

৫. াতক্ষ্ীযা দয, াতক্ষ্ীযা ২৯ ৫৮০ 

৬. নান্দাইর, ভয়ভনম্পং  ২৪ ৪৮০ 

৭. আদভদীম্পঘ, ফগুো ১২ ২৪০ 

৮. তবযফ, ম্পকল্পাযগঞ্জ ১৪ ২৮০ 

৯. নােরল্পকাট, কুম্পভো ৩২ ৬৪০ 

১০. িাটল্পভায, াফনা ২২ ৪৪০ 

১১. ম্পফপুয, নযম্পংদী ১৮ ৩৬০ 

১২. ফাযাট্টা, মনত্রল্পকানা ১৪ ২৮০ 

১৩.মবারা দয, মবারা ২৬ ৫২০ 

১৪. ফাম্পনয়ািং, ম্পফগঞ্জ ৩০ ৬০০ 

১৫. যায়গঞ্জ, ম্পযাজগঞ্জ ১৮ ৩৬০ 

১৬. ভম্পনযাভপুয, মল্পায ৩৪ ৬৮০ 

১৭. াইকগাো, খুরনা ২০ ৪০০ 

১৮. যায়পুয, রক্ষ্ীপুয ২০ ৪০০ 

১৯. ম্পভঠাপুকুয, যংপুয ৩৪ ৬৮০ 

২০. আরভডাো, চুয়াডাো ৩০ ৬০০ 

মভাট ৪৭১ ৯৪২০ 
 

৩.২ ায়তা/ ল্পমাম্পগতায ধযন 

৩.২.১ দুইটি ম্পফল্পল ম্পওাঃ আযল্পণাত্তয মফা মকন্দ্র (Post-harvest service center)  

 (১) ভৎস্য অফতযণ প্লাটপভ য ম্পনভ যাণ 
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 (২) ফযপকর স্থান 

 (৩) াম্পন যফযা ব্যফস্থা 

 (৪) ইনসুল্পরল্পটড মকাল্ড মটাল্পযজ (ফযপ এফং ম্পভাম্পয়ত ভাে াভম্পয়ক ংযক্ষ্ল্পণয জন্য  

 (৫) অম্পপ 

 (৬) Local Marketing Facilitator (প্রম্পত মকল্পন্দ্র ১২ জনভা, ১ জন) 

 (৭) ম্পযিারন ব্যয় (Operation cost) (২৪ ভা) 

৩.২.২ াধাযণ ২০টি ম্পও’য জন্য প্রকে ল্পমাম্পগতা 

 (১) আফাফত্র (মিয়ায, মটম্পফর, ইতযাম্পদ) 

 (২) ম্পযিারন ব্যয় (Operation cost) (২৪ ভা) 

 (৩) ম্পনফ যাী কম্পভটি ম্পনফ যািল্পনয (Election/ Selection) জন্য আম্পথ যক ায়তা 

 (৪) প্রাথম্পভক দুই ফৎল্পযয জন্য অম্পপ ব্যফস্থাক (Office Manager) ম্পনল্পয়াল্পগয ভাধ্যল্পভ     

                  ায়তা (২০টি ম্পও’য প্রম্পতটিল্পত ১জন কল্পয) 

 (৫) প্রম্পতটি ম্পও’য জন্য দুই ফৎল্পযয ম্পযিারন ব্যয় ায়তা 

 (৬) প্রম্পতটি ম্পও’য জন্য একটি কল্পয ভৎস্যখাদ্য মল্পরটিং (Pelleting) মভম্পন যফযা 

 (৭) প্রম্পতটিল্পত আনুলংম্পগক ম্পফলয়াম্পদ একটি কল্পয কম্পিউটায, মরজায মজট ম্পপ্রন্টায প্রদান 

৩.২.৩ কর ম্পও’য জন্য  

 (১) Market Access and Supply Chain Service Provider ম্পনল্পয়াগ প্রদান (৩৬  

                   জনভা, ১টি Consulting Firm) 

 (২) প্রল্পয়াজল্পন কভ যারা, বা, মম্পভনায অনুষ্ঠাল্পন ায়তা  

 (৩) প্রম্পক্ষ্ণ ভম্পডউর প্রণয়ল্পনয জন্য ম্পআইইউ-ম্পডওএপ ম্পফল্পল কভ যারা  

 (৪) Market Access and Supply Chain Consultant ম্পনল্পয়াগ (৬ জনভা, ১ জন) 

 (৫) Local Marketing Facilitator (২৪ জনভা, ২ জন) 

 (৬) ম্পও ম্পরডাযল্পদয জন্য প্রম্পক্ষ্ণ 

 (৭) ম্পরপ (LEAF)  উল্পজরা টিল্পভয াফ যক্ষ্ম্পণক যাভ য ও তদাযম্পক ায়তা 
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৪. উল্পজরা ভৎস্য ম্পও ব্যফস্থানা ংক্রান্ত ম যায়ক্রম্পভক দল্পক্ষ্মূ 

৪.১ ংগঠন 

৪.১.১ ংমৄক্ত (ংল্পমাজনী-১) গঠনতন্ত্র অনুমায়ী ইউএপম্পও গঠিত ল্পফ এফং ংস্থাটি স্থাল্পনয উল্পেশ্যাফম্পরয আল্পরাল্পক  কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন 

কযল্পফ।  

৪.১.২ ইউএপম্পও ম্পনফন্ধন: ইউএপম্পও ম্পনফন্ধল্পনয জন্য ভফায় অম্পধদপ্তয কতৃযক ম্পনল্পদ যম্পত দ্ধম্পত ও ম্পনয়ভাফম্পর অনুযণ কযল্পত ল্পফ 

(ংল্পমাজনী-১ এ ১৪ নং ধাযা দ্রষ্টব্য) 

৪.১.৩ ইউএপম্পও গঠনতন্ত্র ও ভফায় অম্পধদপ্তল্পযয ম্পনল্পদ যম্পত দ্ধম্পত ও ম্পনয়ভাফম্পরয ভল্পধ্য ম্পফল্পল মকান ম্পফলল্পয় দ্বন্দ মদখা ম্পদল্পর ভফায় 

অম্পধদপ্তল্পযয ম্পনয়ভাফম্পরই চূোন্ত ফল্পর ম্পফল্পফম্পিত ল্পফ। মল্পক্ষ্ল্পত্র াধাযণ ম্পযলদ ম্পনল্পজল্পদয গঠনতল্পন্ত্র উক্ত ম্পফল্পল ধাযাটি ম্পযফতযন কল্পয ম্পনল্পত 

াযল্পফ। ম্পফল্পলবাল্পফ উল্পেখ্য, মকফর ভফায় অম্পধদপ্তল্পযয ম্পরম্পখত ফক্তব্য/আম্পত্ত অনুাল্পযই এ ধযল্পনয ল্পদল্পক্ষ্ মনওয়া মাল্পফ। 

৪.১.৪ ইউএপম্পও তম্পফর গঠন ও ব্যফস্থানা: (ংল্পমাজনী-১ এ ‘তম্পফর গঠন’ এফং ম্পনল্পন ৪.৬ ‘আম্পথ যক e¨e¯’vcbvÕ অনুল্পচ্ছদদ্বয় দ্রষ্টব্য)  

৪.২ ফাম্পল যক কাম যক্রভ ম্পনধ যাযণ:  

৪.২.১ সুম্পনম্পদ যষ্ট ম্পদক ম্পনল্পদ যনায জন্য ইউএপম্পও গঠনতল্পন্ত্রয ‘কাম যাফম্পর’ অনুল্পচ্ছদ দ্রষ্টব্য।  

৪.২.২ উল্পেম্পখত ‘কাম যাফম্পর’ োোও প্রল্পয়াজল্পন অন্য মমল্পকান যকভ কাজ কযা মমল্পত াল্পয মম্পদ াধাযণ ম্পযলল্পদয ংখ্যাগম্পযষ্ঠ দস্য কাজটি 

ংস্থায ¯^vমথ যয অনুকূল্পর ফল্পর ম্পরম্পখত ম্মম্পত প্রদান কল্পযন। অন্যথায় এ ধযল্পনয কাজ মফআইনী এফং ফাম্পতরল্পমাগ্য ফল্পর ম্পফল্পফম্পিত ল্পফ।   

৪.৩ ফাম্পল যক কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন 

৪.৩.১ ইউএপম্পও’য উৎাদন ও ফাজাযজাতকযণ ম্পফলয়ক মুদয় কাজ একটি জ ও ফাস্তফায়নল্পমাগ্য ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনাম্পবম্পত্তক ল্পফ। 

৪.৩.২ ংস্থায ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনায় প্রম্পতটি কাল্পজয সুস্পষ্ট ংম্পক্ষ্প্ত ম্পফফযণ, ম্ভাব্য ব্যয়-আয় ম্বম্পরত ফাল্পজট ও অল্পথ যয উৎস্যমূ 

ভয়ীভায উল্পেখ থাকল্পফ। 

 প্রণীত কভ যম্পযকেনায় কভ যফল্পল যয ম্পনম্পদ যষ্ট ভয়ীভা ( শুরু মথল্পক মল) উল্পেখ থাকল্পফ। 

 কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয উল্পদ্যাল্পগ াধাযণ ম্পযলল্পদয বায়, যফতী ফৎল্পযয জন্য ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনা প্রণয়ন ফা 

নফায়নকাল্পর িরম্পত ফৎল্পযয ম্পযকেনা ফাস্তফায়ল্পনয মূল্যায়ন কযল্পত ল্পফ (অগ্রগম্পত ও পরাপর ম যাল্পরািনা)। 

 প্রণয়ন/নফায়ন উবয় মক্ষ্ল্পত্র ংম্পিষ্ট উল্পজরা ভৎস্য অম্পপ তাল্পদয প্রম্পতম্পনম্পধ মপ্রযণ কযল্পফন। প্রম্পতম্পনম্পধগল্পণয (এক ফা 

একাম্পধক) মবাটাম্পধকায থাকল্পফ না তল্পফ তাযা যাভ য ম্পদল্পত াযল্পফন।  

৪.৩.৩ প্রল্পমাজয ফ যল্পক্ষ্ল্পত্র ফাস্তফায়ল্পন এফং মূল্যায়ল্পন তথ্যাম্পদ মথামথ দ্ধম্পতল্পত মযকড য কযা ল্পফ। ফস্তুতল্পক্ষ্, তথ্যাম্পদয মযকড যযক্ষ্ণ ফ যদাই মূর 

কাম যক্রল্পভয অম্পযাh© অং ম্পল্পল্পফ ম্পফল্পফম্পিত ল্পফ।  

৪.৪ ম্পযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন 

৪.৪.১ ম্পযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ল্পনয প্রধান ম্পফল্পফিয ম্পফলয়াম্পদ ল্পফ, (১) উৎাদন ও ফাজাযজাতকযল্পন াপল্য/ব্যথ যতা ম্পনY©q, ব্যথ যতায কাযণমূ 

ম্পিম্পিতকযণ, (২) কভীল্পদয কভ যাপল্য এফং (৩) ংগঠল্পনয স্থাম্পয়ত্বীরতায ল্পথ অগ্রমাত্রা। 

৪.৪.২ ম্পযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ল্পনয জন্য সুম্পনম্পদ যষ্ট কভ যম্পযকেনা ও বাযপ্রাপ্ত ব্যম্পক্তফগ য, ফাল্পজট, ইতযাম্পদ সুস্পষ্টরূল্প ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনায় ম্পিম্পিত 

থাকল্পফ।  

৪.৪.৩ ভাঠম যাল্পয়য তনম্পভম্পত্তক প্রম্পতল্পফদনমূ মূরত কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ কতৃযক ম যাল্পরাম্পিত ল্পফ, অন্যম্পদল্পক, তত্রভাম্পক ও ফাৎম্পযক 

প্রম্পতল্পফদনমূ কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ োোও াধাযণ ম্পযলদ এফং উল্পজরা ভৎস্য অম্পপ কতৃযক ম যাল্পরাম্পিত ল্পফ।  
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৪.৫ জনফর ব্যফস্থানা 

৪.৫.১ জনফল্পরয উৎ: ংগঠল্পনয ম্পনজস্ব ব্যম্পক্তফগ য, প্রকে কতৃযক ম্পনধ যাম্পযত ম্পনম্পদ যষ্ট ংখ্যক মভয়াম্পদ কভী ায়তা এফং উল্পজরা ভৎস্য অম্পপ 

ল্পত যাভ য ও তদাযম্পক মফা প্রদানকাযী ব্যম্পক্তফগ য। 

৪.৫.২ ইউএপম্পও’য গঠনতন্ত্র অনুমায়ী জনফল্পরয আকায, প্রকায, কভ যম্পযম্পধ ও দ্বাম্পয়ত্ব সুম্পনম্পদ যষ্ট থাকল্পফ।  

 

 

 

 

৪.৬ আম্পথ যক ব্যফস্থানা  

৪.৬.১ আল্পয়য উৎ: (গঠনতল্পন্ত্রয ‘তম্পফর গঠন’ ীল যক অনুল্পচ্ছদ দ্রষ্টব্য।) কর আল্পয়য অথ য ংগঠল্পনয নাল্পভ মখারা এফটি ব্যাংক একাউল্পন্ট 

গম্পচ্ছত থাকল্পফ। ব্যাংক ম্পনধ যাযল্পণয ব্যাাল্পয কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ ম্পদ্ধান্ত মনল্পফ এফং াধাযণ ম্পযলদ ও উল্পজরা ভৎস্য অম্পপল্পক অফম্পত যাখল্পফ।  

৪.৬.২ ব্যয় ম্পনফ যা  

 মমল্পকান ব্যয় কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয বাম্পত এফং াধাযণ িাদল্পকয মম থ ম্পদ্ধাল্পন্ত মভটাল্পনা ল্পফ।  

 বাম্পত ও াধাযণ িাদল্পকয ব্যয় ংক্রান্ত মম থ ম্পদ্ধান্তমূ একটি মযম্পজটাল্পয সুম্পনম্পদ যষ্ট আকাল্পয তাল্পদয ম্পনজ ম্পনজ স্বাক্ষ্য 

ম্পরম্পফদ্ধ থাকল্পফ।  

 উক্তরূ ম্পরম্পখত ম্পদ্ধাল্পন্তয আল্পরাল্পক কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয বাম্পত/ াধাযণ িাদক এফং মকালাধ্যল্পক্ষ্য মম থ স্বাক্ষ্ল্পয ব্যাংক 

একাউন্ট মথল্পক টাকা মতারা মাল্পফ। এক মিল্পক উত্তরন মমাগ্য ল্পফ যাচ্চ ম্পযভাণ ম্পনধ যাম্পযত থাকল্পফ (াধাযণ ম্পযলদ কতৃযক ম্পনধ যাম্পযতব্য)। 

ম্পনধ যাম্পযত ম্পযভাল্পণয ব্যম্পতক্রভ কযল্পত ল্পর াধাযণ ম্পযলল্পদয অনুল্পভাদন রাগল্পফ। 

৪.৬.৩ মুনাপা ব্যফস্থানা  

 ংগঠল্পনয কর আয় প্রথভত ংগঠন ম্পযিারনায জন্য, মুনাপা অজযল্পনয জন্য নয়।  

 তল্পফ মকান মকান কাল্পজয পল্পর মুনাপা অম্পজযত ল্পর মুনাপায ধযন ও ম্পযভাণ ম্পরল্পখ যাখায য  তায  ব্যফায (পুনাঃম্পফম্পনল্পয়াগ, 

ম্পফতযণ, ইতযাম্পদ িল্পকয ংগঠল্পনয াধাযণ ম্পযলল্পদয সুম্পনম্পদ যষ্ট ভতাভল্পতয ম্পবম্পত্তল্পতই ল্পফ)।   

 

 

 

ইউএপম্পও’য e¨vsK GKvD‡›U Mw”QZ mg~`q A‡_©i `vq-`vwqZ¡ Kvh©wbe©vnx cwil‡`i Ici eZ©v‡e, Dc‡Rjv grm¨ Awd‡mi Ici 

bq| 

 

 

 

 

উমৄ যক্ত জনফর ব্যফাল্পযয মূর উ‡Ïk¨ ল্পফ: উৎাদন ও ফাজাযমুম্পখতায াাাম্প প্রকে মভয়াল্পদ মমন 

একটি কাh©কয জনফল্পরয প্লাটপভ য গল্পে মতারা মায়, মা প্রকে (এনএটিম্প-২) মভয়াল্পদয ল্পযও কাh©কয 

থাকল্পত ক্ষ্ভ। 

আয়, ব্যয় ও মুনাপা ম্পবম্পত্তক তত্রভাম্পক ও ফাম্পল যক প্রম্পতল্পফদল্পন উমৄ যক্ত কর ম্পফলল্পয়য সুশৃঙ্খর উল্পেখ থাকা আফশ্যকীয়। এ 

ম্পফলল্পয়ও উল্পজরা ভৎস্য অম্পপল্পয যাভ য ম্পফল্পলবাল্পফ প্রম্পনধানল্পমাগ্য। 
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ন্যানার এম্পগ্রকারিাযার মটকল্পনারম্পজ মপ্রাগ্রাভ মপজ II প্রল্পজক্ট এনএটিম্প-২ (ভৎস্য অম্পধদপ্তয অংগ) 

 

উল্পজরা ভৎস্য প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন’ (Upazilla Fisheries Producer Organization – UFPO) এয গঠনতন্ত্র 

 

ক. স্মাযক 

১.প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন  এয নাভাঃ-----------------------------------------------------------------------------------------  

    উল্পজরাাঃ------------------------------------------- মজরাাঃ------------------------------------------------ 

 

উদাযণ:  

 

১. প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন এয নাভাঃ-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 উল্পজরা------------------------------------------- মজরা----------------------------------------------------- 

 

২. UFPO’য কাম যারয়: ইউম্পনয়নাঃ------------------------------------- গ্রাভ------------------------------------------ 

 

৩. UFPO’য াধাযণ ম্পযলদ 

উল্পজরায কর ম্পআইম্পজ ল্পত একজন কল্পয প্রম্পতম্পনম্পধ এফং উল্পজরায় ব্যফাযত আগ্রী ভৎস্য ফা ভৎস্য ংক্রান্ত ব্যফায়ীল্পদয ভধ্য ল্পত ফ যাম্পধক 

ম্পতনজন ব্যফায়ী-প্রম্পতম্পনম্পধ ভিল্পয় UFPO’য াধাযণ ম্পযলদ গঠিত ল্পফ।  (উল্পেখ্য, ম্পফল্পল দুইটি UFPOমত সুপরল্পবাগী  ম্পআইম্পজ দল্পস্যয মভাট 

ংখ্যা কভল্পক্ষ্ 1250 (এক াজায দুআ ত ঞ্চা ) ল্পফ।মম্পদ উল্পজরায ম্পআইম্পজ দস্য ংখ্যা এক াজায এয কভ য়, মল্পক্ষ্ল্পত্র ম্পআইম্পজ-ফম্পভূ যত 

াধাযণ িাম্পলল্পদয ম্পনল্পয়, উমৄক্ত িাম্পল-প্রাম্পপ্ত াল্পল্পক্ষ্, এক াজায পূযণ কযা মাল্পফ।  Ab¨_vq KgB _vK‡e| াধাযণ িাম্পলল্পদয প্রম্পত ম্পত্র জল্পনয জল্পন্য 

একজন প্রম্পতম্পনম্পধ াধাযণ ম্পযলল্পদ মমাগ ম্পদল্পত াযল্পফন এফং ম্পতম্পন ম্পআইম্পজ-ফম্পভূ যত প্রম্পতম্পনম্পধ ম্পল্পল্পফ ম্পযম্পিত ল্পফন।  াধাযণ ম্পযলল্পদ তায কর 

সুল্পমাগ-সুম্পফধা এফং দায়-দাম্পয়ত্ব ম্পআইম্পজ-প্রম্পতম্পনম্পধয ভতই ল্পফ)। Ab¨w`‡K mvaviY UFPO mg~‡n b~¨bc‡ÿ Pvwli msL¨v n‡e 750 Rb| hw` 

wmAvBwR Pvwl‡`i †gvU msL¨v 750 R‡bi Kg nq †m‡ÿ‡Î wmAvBwR-ewnf©~Z Pvwl‡`i ga¨ n‡Z 750 Rb c~iY Kiv hv‡e| G‡ÿ‡ÎI GKBfv‡e 

wmAvBwR-ewnf©~Z Pvwl‡`i cªwZ 30 R‡b 1 Rb K‡i ম্পআইম্পজ-ফম্পভূ যত cÖwZwbwa _vK‡eb| 

 

৩.১ ম্পআইম্পজ-প্রম্পতম্পনম্পধ ম্পনধ যাযণাঃ উল্পজরায প্রম্পতটি ম্পআইম্পজ তাল্পদয ম্পফজন দল্পস্যয ম্পম্মম্পরত ম্পদ্ধাল্পন্ত (ভল্পনানয়ন ফা ম্পনফ যািন) একজনল্পক 

ম্পআইম্পজ-প্রম্পতম্পনম্পধ ম্পল্পল্পফ ম্পনধ যাম্পযত কযল্পফন।  ম্পম্পআইম্পজ’য বাম্পত এফং াধযণ িাদল্পকয মম থ স্বাক্ষ্ল্পয ম্পআইম্পজ-প্রম্পতম্পনম্পধয নাভ-ঠিকানা ংম্পিষ্ট 

উল্পজরা ভৎস্য অম্পপল্পক অফম্পত কযা ল্পফ।  উল্পজরা ভৎস্য অম্পপ কর ম্পআইম্পজ-প্রম্পতম্পনম্পধয একটি ম্পম্মম্পরত তাম্পরকা ততম্পয কল্পয অম্পপ প্রধাল্পনয 

স্বাক্ষ্য ম্বম্পরত তাম্পরকা কর ম্পআইম্পজ অম্পপল্প াঠিল্পয় মদল্পফন।  

ম্পআইম্পজ-ফম্পভূ যত প্রম্পতম্পনম্পধয মক্ষ্ল্পত্র cÖwZ ম্পত্র জল্পনয প্রল্পতযল্পকয স্বাক্ষ্য ম্বম্পরত কাগল্পজ তাল্পদয প্রম্পতম্পনম্পধয নাভ ম্পফ‡klবাল্পফ উল্পেখ কযা থাকল্পফ।  

মকান প্রম্পতম্পনম্পধদ শূণ্য ল্পর ংম্পিষ্ট ম্পআইম্পজ/’ম্পআইম্পজ-ফম্পভূ যত ম্পত্র জন n‡Z নতুন আয একজনল্পক ভল্পনাম্পনত/ম্পনফ যাম্পিত কল্পয উল্পজরা অম্পপল্পক 

অফম্পত কযল্পফন।  

৩.২ ব্যফায়ী-প্রম্পতম্পনম্পধ ম্পনধ যাযণাঃ  

 উল্পজরা ভৎস্য অম্পপ, উল্পজরায় ব্যফাযত আগ্রী ভৎস্য ফা ভৎস্য ংক্রান্ত ব্যফায়ীল্পদয  নাভ-ঠিকানা মমাগাে কযল্পফন। 

 উল্পজরা ভৎস্য অম্পপল্পয তত্বাফধাল্পন আগ্রী ব্যফায়ীল্পদয ভধ্য ল্পত ল্পফ যাচ্চ ম্পতনজনল্পক ম্পআইম্পজ-প্রম্পতম্পনম্পধগণ (ম্পফল্পল দুই UFPO’য 

মফরায় ম্পআাইম্পজ ফম্পভূ যত িাম্পল-প্রম্পতম্পনম্পধ) ভল্পনাম্পনত ফা ম্পনফ যাম্পিত কযল্পফন।  ভল্পনাম্পনত ফা ম্পনফ যাম্পিত ব্যফায়ীগণ UFPO’য ব্যফায়ী-

প্রম্পতম্পনম্পধ ম্পল্পল্পফ ম্পিম্পিত ল্পফন।  মকান উল্পজরায় আগ্রী ব্যফায়ী াওয়া না মগল্পর এই দ শূণ্য থাকল্পফ)। 

৩.৩ ম্পআইম্পজ-প্রম্পতম্পনম্পধগণ, ম্পআইম্পজ ফম্পভূ যত িাম্পল-প্রম্পতম্পনম্পধ এফং ব্যফায়ী-প্রম্পতম্পনম্পধগণ (মম্পদ থাল্পক) ভিল্পয় UFPO’য াধাযণ ম্পযলদ গঠিত 

ল্পফ।   

ধামরাই উজেলা মৎস্য প্রডিউস্ার অর্ গানাইজেশন  

ধামরাই ঢাকা 

ংল্পমাজনী-১ 
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৩.৪ একফায গঠিত ওয়ায য াধাযণ ম্পযলল্পদয কাম যকার ল্পফ ৩ (ম্পতন) ফৎয।  

৩.৫ গঠনতল্পন্ত্র অনুল্পেম্পখত প্রল্পয়াজনীয় ম্পফলল্পয় উল্পজরা ভৎস্য অম্পপল্পয যাভ যক্রল্পভ াধাযণ ম্পযলল্পদয ংখ্যাগম্পযষ্ঠ দস্যগণ ম্পদ্ধান্ত গ্রণ কযল্পত 

াযল্পফন।  

৪.UFPO’য কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ 

৪.১ গঠন 

প্রম্পতটি UFPO’মত াধাযণ ম্পযলদ কতৃযক ম্পনফ যাম্পিত 9 (bq)-দস্য ম্পফম্পষ্ট একটি কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ থাকল্পফ।  এই ম্পযলদ ম্পনল্পনাক্তরূল্প গঠিত ল্পফ: 

 বাম্পত------------------------- ১ জন 

 -বাম্পত--------------------- ১ জন 

 াধাযণ িাদক---------------- ১ জন 

 মৄগ্ম-িাদক-------------------- ১ জন 

 †Kvlva¨¶¨--------------------১ জন 

 দস্য-----------------------------৪ জন (ব্যফায়ী-প্রম্পতম্পনম্পধ থাকল্পর তাল্পদয ভধ্য ল্পত একজন) 

 

৪.২ দাম্পয়ত্বাফম্পর 

           ১) াধাযণ ম্পযলদ এফং উল্পজরা ভৎস্য অম্পপল্পয যাভ যক্রল্পভ গৃীত ম্পদ্ধান্তাফম্পর ফাস্তফায়ন কযা,  

           ২) ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনা প্রণয়ন কযা এফং াধাযণ ম্পযলল্পদয অনুল্পভাদন গ্রণ কযা, 

           ৩) অম্পপ ম্পযিারনা, আম্পথ যক মরনল্পদন এফং ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনা অনুমায়ী ভাঠ ম যাল্পয়য মুদয় কাজ সুশৃংখরবাল্পফ    

              িন্ন কযা।  

 ৪) UFPO’য স্বাথ য ংম্পিষ্ট কাম যাফম্পরয াল্পথ িম্পকযত স্থানীয় যকাম্পয-মফযকাম্পয ংস্থামূল্পয াল্পথ কাh©কয িকয গল্পে মতারা, 

        ৫) তত্রভাম্পক/ফাম্পল যক (আম্পথ যক এফং মব ত-Physical অগ্রগম্পত ম্পফলয়ক) প্রম্পতল্পফদন ম্পনয়ম্পভত প্রণয়ন কযা এফং  

             াধাযণ ম্পযলদ ও উল্পজরা ভৎস্য অম্পপল্পয ম যাল্পরািনাল্পথ য দাম্পখর কযা, এফং 

        ৬) এই ম্পনল্পদ যম্পকা এফং গঠনতল্পন্ত্র অন্তভু যক্ত কযা য়ম্পন এভন ফ ম্পফলল্পয় কযনীয় িল্পকয ম্পদ্ধান্ত প্রদাল্পনয জন্য  

        াধাযণ ম্পযলল্পদয ম্পনকট ম্পফলয়টি ম্পরম্পখতবাল্পফ তুল্পর ধযা এফং াধাযণ ম্পযলদ প্রদত্ত ম্পদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন কযা। 

৫. UFPO’য gvV ch©v‡qi কাম যাফম্পর  

ংম্পিষ্ট উল্পজরা ভৎস্য অম্পপময যাভ যক্রল্পভ এফং াধাযণ ম্পযলল্পদয াম্পফ যক ল্পমাম্পগতায় UFPO’য কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ ম্পনল্পনাক্ত ম্পফলয়াম্পদয 

আল্পরাল্পক ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ল্পন উল্পদ্যাগী ভূম্পভকা ারন কযল্পফ: 

         ১) ম্পআইম্পজভুক্ত িাম্পলল্পদয ভস্যাফম্পর ভাধাল্পনয জন্য UEFT (Union Extension Facilitation Team)  

দস্যল্পদয াল্পথ কাজ কযল্পফ।   

        ২) তথ্য মমাগান ম্পদল্পয় এফং স্থানীয় grm¨ উকযণ-ব্যফায়ীল্পদয াল্পথ মমাগাল্পমাগ যক্ষ্া কল্পয উকযণাম্পদ যফযা ম্পফলল্পয়  

           ায়তা ম্পদল্পফ।  

 ৩) িাম্পলল্পদয জন্য ঋণপ্রাম্পপ্ত ম্পফলল্পয় এনম্পজও এফং ব্যাংকমূল্পয াল্পথ দযকলাকম্পল কযল্পফ।  

        ৪) ম্পআইম্পজমূল্পয ব্যফায়ী ংস্থা ম্পল্পল্পফ ম্পনল্পজল্পক গল্পে তুরল্পফ।  

৫) উচ্চমূল্য ল্পণ্যয চুম্পক্তফদ্ধ িালাফাল্পদয জন্য উhy³ িাম্পল এফং ম্পফণল্পনয Rb¨ কৃম্পল ব্যফায় প্রম্পতষ্ঠানমূল্পয াল্পথ চুম্পক্ত   

    কযল্পফ।  

৬) উন্নততয ফাজায ংল্পমাগ স্থান এফং ণ্য ম্পফণল্পন িাম্পলল্পদয ায়তা কযল্পফ।  

        ৭) ভৎস্য ল্পণ্যয গুণগত ভান ও উৎাদন ফাোল্পনায জন্য উন্নত প্রমৄম্পক্ত গ্রল্পণ কৃলকল্পদয উৎাম্পত কযা।  

       ৮) উন্নত ভৎস্যিাল উকযণ যফযাকাযীয াল্পথ িাম্পলল্পদয ংল্পমাগ স্থাল্পন ায়তা কযা।  

       ৯) ভৎস্য ল্পণ্যয ফাজায ংল্পমাগ সৃম্পষ্টয জন্য UFPO’মক উৎাম্পদত ভৎস্য ও ভৎস্যজাত দ্রব্যাম্পদয ংগ্র ও  

           ফাজাযজাতকযণ মকন্দ্র ম্পল্পল্পফ গল্পে মতারা।  
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       ১০) দরম্পবম্পত্তক ভৎস্য আযল্পণাত্তয ম্পযিম যা ও ম্পফণল্পনয ভাধ্যল্পভ িাম্পলল্পদয খযি কভাল্পত ায়তা কযা।  

       ১১) ম্পফণল্পন ীতর ম্পযফন ও ম্পফণন ব্যফস্থা (cool chain)কাh©কয কযায় উল্পদ্যগী ভূম্পভকা গ্রণ কযা।  

       ১২) ল্পণ্যয মূল্য ংল্পমাজল্পনয (value addition) ভাধ্যল্পভ িাম্পলল্পদয আয় বৃম্পদ্ধল্পত ায়তা কযা।  

       ১৩) উন্নত উৎাদন ও ফাজায িম্পকযত তল্পথ্যয আদান প্রদাল্পনয ভাধ্যল্পভ (প্রল্পয়াজল্পন FIAC মক মৄক্ত কল্পয) িাম্পলল্পদয  

            ায়তা কযা।  

       ১৪) AIF-2 ও AIF-3 এয আওতায় ায়তা প্রাপ্ত সুপরল্পবাগীল্পদয ফাজায ংম্পিষ্ট কাল্পজ উৎাম্পত কযা।  

       ১৫) FIAC এয কাম যক্রভ সুষ্ঠবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পন উৎাদন ও ফাজায িম্পকযত তথ্যাম্পদ আদান প্রদাল্পনয ভাধ্যল্পভ ায়তা  

            প্রদান কযা।  

      ১৬) ম্পনজস্ব তম্পফর গল্পে মতারা এফং UFPO’য ম্পনফন্ধল্পনয ব্যফস্থা কযা।  
 

৬. তম্পফর গঠনাঃ ম্পনল্পনাক্ত ম্পফম্পবন্ন উৎ ও কাল্পজয ভাধ্যল্পভ UFPO ম্পনজস্ব তম্পফর গল্পে তুরল্পফ      

        ১) ম্পআইম্পজমূল্পয ম্পনকট ল্পত ক্ষুদ্র ম্পনধ যাম্পযত ভাম্পক িাঁদা।  

        ২) উৎাদন বৃম্পদ্ধ, িাল উকযল্পণয ব্যফায়, উৎাম্পদত ল্পণ্যয প্রম্পক্রয়াজাতকযণ এফং ম্পফণন অন্যান্য আয় সৃম্পষ্টকাযী   

           Kvh©µ‡gi জন্য ম্পফম্পবন্ন যকাম্পয মফযকাম্পয (এনম্পজও) আম্পথ যক ংস্থামূ ল্পত গৃীত ঋণ।   

      ৩) চুম্পক্তফদ্ধ িালাফাল্পদয জন্য ংম্পিষ্ট ব্যফায় প্রম্পতষ্ঠানমূল্পয াল্পথ িাম্পদত চুম্পক্তয ম্পবম্পত্তল্পত প্রাপ্ত কম্পভন এফং অগ্রীভ।  

      ৪) ম্পনজস্ব তম্পফর ল্পত ম্পআইম্পজ িাম্পলগণল্পক স্বে সুল্পদ ঋণ প্রদাল্পনয ভাধ্যল্পভ প্রাপ্ত সুদ।  এয জন্য ঋণ গ্রল্পণ উৎসুক  

         িাম্পলগণল্পক আরাদা আরাদাবাল্পফ আল্পফদন জানাল্পত ল্পফ এফং আল্পফদনমূ কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ কতৃক পূল্পফ যই অনুল্পভাম্পদত 

ল্পত ল্পফ।   

      ৫) যকাম্পয ংস্থা, এনম্পজও, দাতা, স্থানীয় প্রম্পতষ্ঠান এফং মফযকাম্পয ব্যাম্পক্তভাম্পরকানাধীন ংস্থামূ ল্পত প্রাপ্ত ভঞ্জুযী  

(Grants) ও অনুদান।  

       ৬) প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয ভাধ্যল্পভ ম্পফণনকৃত ণ্যয মভাট মূল্পল্যয একটি অং (কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ তকযা ায  

           ম্পনধ যাযণ কযল্পফন) প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয তম্পফল্পর জভা ল্পফ।  

৭) কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয মভয়াল্পদয প্রথভ দুই ফৎল্পয এনএটিম্প-২ ল্পত প্রকে ায়তা/ল্পমাম্পগতা 

 

৭.  িম্পত্ত ব্যফস্থানাাঃ ম্পনজস্ব তম্পফর মথল্পক UFPO স্থাফয-অস্থাফয িম্পত্ত মমভন কৃম্পল-মন্ত্রাম্পত, কাম যারয়, ব্যফায় মকন্দ্র ও 

গুদাভঘয ম্পনভ যাল্পণয জন্য জম্পভ, ইতযাম্পদ ক্রয় কযল্পত াযল্পফন তল্পফ এধযল্পনয ক্রল্পয়য পূল্পফ য াধাযণ ম্পযলদ ল্পত অনুল্পভাদন গ্রণ 

কযল্পত ল্পফ।   

        ১) কর স্থাফয-অস্থাফয িম্পত্তয ভাম্পরকানা াধাযণ ম্পযলল্পদয ল্পফ।  

       ২) ম্পআইম্পজমূল্পয কভ যক্ষ্ভতা বৃম্পদ্ধ এফং আয় সৃম্পষ্টয জন্য এই িম্পত্ত ফা িম্পত্তমূ ব্যফাল্পযয ফা ব্যফস্থানায জন্য  

          াধাযণ ম্পযলল্পদয ম্পনযকুং ক্ষ্ভতা ও কতৃযত্ব থাকল্পফ।  

        ৩) াভম্পয়ক ফা স্থায়ীবাল্পফ, ম্পফক্রয় অথফা ফন্ধক – মমবাল্পফই িম্পত্তয ভাম্পরকানা স্তান্তয কযা মাক না মকন ম্পফলয়টিল্পত    

            পূল্পফ যই াধাযণ ম্পযলল্পদয দুই-তৃতীয়াং ফা তল্পতাম্পধক দল্পস্যয অনুল্পভাদন থাকল্পত ল্পফ।   

         ৪) িম্পত্ত মথল্পক প্রাপ্ত আয় ফা যাজস্ব UFPO’য ম্পাল্পফ জভা ল্পত থাকল্পফ এফং এই ধযল্পনয আয় কীবাল্পফ ংম্পিষ্ট  

            ম্পআইম্পজ দস্যল্পদয ভাল্পে ফম্পন্টত ল্পফ (hw` e›U‡bi wm×všÍ mvaviY cwil` KZ©„K M„nxZ n‡q _v‡K) ম ব্যাল্পয 

াধাযণ ম্পযলদ ম্পদ্ধান্ত গ্রণ কযল্পফ।  
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        ৫) কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ এই ধযল্পনয িদ ও িম্পত্তয পুংখানুপুংখ মযকড য যাখল্পফ।  াধাযণ ম্পযলদ কভল্পক্ষ্ ফেল্পয  

একফায এল্পফয ম্পনযীক্ষ্া (Audit) কযল্পফ।  

        ৬) াধাযণ ম্পযলল্পদয ফাম্পল যক াধাযণ বায় ম্পনযীক্ষ্া প্রম্পতল্পফদন ch©v‡jvPbvi Rb¨ প্রকা কযল্পত ল্পফ।   
 

৮. াভাম্পজক অফস্থান 

UFPO একটি অযাজজনম্পতক ংস্থা ম্পল্পল্পফ কাজ কযল্পফ এফং মকান বাল্পফই মকান যাজজনম্পতক দরল্পক ভথ যন কযল্পফ না।  

িাম্পলল্পদয অথ যজনম্পতক াভাম্পজক ও কাম্পযগম্পয উন্নম্পত াধল্পনয জন্য এটি পুল্পযাপুম্পযবাল্পফ ম্পআইম্পজ এফং cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î ম্পআইম্পজ-

ফম্পভূ যত িাম্পলল্পদয একটি ংস্থা ম্পল্পল্পফ কাজ কযল্পফ।   

৯. উ-ম্পনফ যািন 

ম্পনল্পনাক্ত কাযল্পণ কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয মম মকান দ শূন্য ফল্পর মঘাম্পলত ল্পফ এফং ম দ পূযল্পণয জন্য পুন:ম্পনফ যািন অনুম্পষ্ঠত ল্পত 

ল্পফ: 

 দাম্পয়ত্ব ারল্পন াযীম্পযক অক্ষ্ভতা,  

 ভাযাত্বক অসুস্থতায় ম্পতত ল্পর, 

 মৃতুয ল্পর, এফং 

 মভয়াদকাল্পরই দতযাল্পগ ইচ্ছুক ল্পর এফং তা াধাযণ ম্পযলদ কতৃযক গৃীত ল্পর 

 

খ. ম্পফম্পধভারা 

১০. ব্যফহৃত ম্পযবালামূল্পয ো 

        ১) গঠনতন্ত্রাঃ UFPO’য স্মাযক, ম্পফম্পধভারা এফং উধাযামূ মমবাল্পফ এখাল্পন উল্পেখ ল্পয়ল্পে অথফা ল্পয ভল্পয় ভল্পয়  

            ংমৄক্ত ল্পফ।  

        ২) অথ য ফৎযাঃ  জুরাই ল্পত cieZx© eQ‡ii জুন।  

        ৩) াধাযণ ম্পরাঃ mswkøó Dc‡Rjv Awd‡mi civgk©µ‡g উৎাদক ংস্থায (UFPO) প্রতীক ম্বম্পরত একটি ম্পর।  

        ৪) মভয়াদাঃ াধাযণ ম্পযলদ এফং কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ মম ম্পতন ফৎল্পযয জন্য গঠিত ল্পয়ল্পে।উল্পেখ থাল্পক মম, কাম যম্পনফ যাী  

          ম্পযলল্পদয মভয়াদ ম্পতন ফৎয ল্পরও মম ম্পদন াধাযণ ম্পযলল্পদয মভয়াদ মল ল্পফ মম্পদন কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয মভয়াদও  

          ভাপ্ত ল্পফ।  (ংম্পিষ্ট উল্পজরা কতৃযক্ষ্ প্রল্পয়াজন মফাধ কযল্পর াধাযণ ম্পযলল্পদয মভয়াদ ল্পফ যাচ্চ এক ভা (৩০ ম্পদন)  

         ফাোল্পত াযল্পফন।  এই ফােম্পত ভল্পয় কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদও কাজ কযল্পত থাকল্পফ)। 

 ৫) মনাটিাঃ কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয বাম্পত এফং াধাযণ িাদল্পকয স্বাক্ষ্য ম্বম্পরত ম্পরম্পখত, টাই কযা ফা মুম্পদ্রত 

মনাটি।  
 

১১. কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদ দস্যদ 

াধাযণ ম্পযলদ কতৃযক ম্পনধ যাম্পযত কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদ মম মকান দ াওয়ায় াধাযণ ম্পযলল্পদয কর দল্পস্যয ভানাম্পধকায 

থাকল্পফ।  

১২. কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদ অন্তভু যম্পক্তয মমাগ্যতা- 

        ক) মস্বচ্ছাল্পফী ম্পল্পল্পফ কাজ কযল্পত ইচ্ছুক, এভন মম মকান াধাযণ ম্পযলদ দস্য, াধাযণ ম্পযলদ কতৃযক কাম যম্পনফ যাী  



30 

 

           ম্পযলল্পদ অন্তভু যক্ত ওয়ায মমাগ্য।  

        খ) কাম যল্পভয়াল্পদ কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয মকান দস্যই কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদ তায কাল্পজয ম্পফম্পনভল্পয় মকান আম্পথ যক সুম্পফধা  

           দাম্পফ কযল্পত াযল্পফন না। 
 

১৩. দস্যদ ফাম্পতর 

মৃতুয, দতযাগ এফং কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ/াধাযণ ম্পযলল্পদয মম মকান দস্য ফা ম্পআইম্পজ কতৃযক উÌvম্পত ম্পরম্পখত অম্পবল্পমাল্পগয 

ম্পবম্পত্তল্পত শৃংখরাবল্পেয কাযল্পণ মম মকান Kg©যত কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয দল্পস্যয দস্যদ, Awf‡hvM cÖgvwYZ n‡j, ফাম্পতর ল্পয় 

মাল্পফ।  কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয মম মকান দল্পস্যয ম্পফরুল্পদ্ধ অম্পবল্পমাগ উথ্থাম্পত ল্পর কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয বাম্পত ৩ (ম্পতন) 

দল্পস্যয একটি কম্পভটি গঠন কল্পয মথামথবাল্পফ ম্পফলয়টি তদন্ত কযল্পফন।  তদন্ত কম্পভটিল্পত একজন আহ্বায়ক এফং অফম্পষ্ট দুই জন 

দস্য ম্পল্পল্পফ কাজ কযল্পফন।  তদন্ত কম্পভটি গঠিত ওয়ায ১৫ (ল্পনয) ম্পদল্পনয ভল্পধ্য এই কম্পভটি কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয বাম্পতয 

ম্পনকট তদন্ত প্রম্পতল্পফদন জভা মদল্পফন।  প্রম্পতল্পফদল্পনয ম্পবম্পত্তল্পত কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ কতৃযক গৃীত ম্পদ্ধাল্পন্তয আল্পরাল্পক উক্ত দস্যল্পক 

কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ াম্পস্ত প্রদান ফা ফম্পষ্কায কযায জন্য অম্পবমৄক্ত কযল্পত াযল্পফন।  অফশ্য এ ম্পফলয়টি াধাযণ ম্পযলল্পদয কভল্পক্ষ্ 

দুই-তৃতীয়াং দস্য কতৃযক অনুল্পভাম্পদত ল্পত ল্পফ।   

গ. UFPO’য ব্যফস্থানা  

াধাযণ ম্পযলদ ও কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয ওয UFPO ব্যফস্থানায বায ন্যাস্ত থাকল্পফ। ংম্পিষ্ট উল্পজরা ভৎস্য অম্পপ কর ম্পফলল্পয়ই 

যাভ য প্রদান কযল্পফ এফং ফাস্তফায়ন তদাযম্পক কযল্পফ।  

১৪. ম্পনফন্ধনাঃ UFPO’য ম্পনফন্ধল্পনয জন্য ভফায় অম্পধদপ্তয কতৃযক ম্পনল্পদ যম্পত ম্পনন ফম্পণ যত দ্ধম্পত ও ম্পনয়ভাফম্পর অনুযণ কযল্পত 

ল্পফ: 

            ১) UFPO’য একটি নাভ ম্পনধ যাযণ কযল্পত ল্পফ।  

            ২) UFPO’য ম্পনফন্ধল্পনয জন্য ন্যযনতভ ২০ (ম্পফ) জন দস্য ল্পত ল্পফ, মাল্পদয প্রল্পতযল্পকয ফয় কভল্পক্ষ্ ১৮ ফেয।  

            ৩) ম্পনফন্ধল্পনয জন্য মূরধন কভল্পক্ষ্ ২০,০০০ (ম্পফ াজায) টাকা ল্পত ল্পফ।  

            ৪) ভফায় অম্পধদপ্তয কতৃযক ম্পনধ যাম্পযত ম্পনফন্ধন ম্পপ িারাল্পনয ভাধ্যল্পভ জভা ম্পদল্পয় ম্পপ এয কম্প আল্পফদন ল্পত্রয াল্পথ জভা  

               ংমৄক্ত কযল্পত ল্পফ।  

             ৫) ম্পনফন্ধল্পনয জন্য ভফায় ম্পনম্পতভারা, ২০০৪ এয ম্পফম্পধ ৫(১) অনুমায়ী ম্পনধ যাম্পযত আল্পফদন পভ য- ১ পূযণ কযল্পত ল্পফ।  

             ৬) প্রল্পতযক দল্পস্যয NID এয পল্পটাকম্প, ০২ কম্প েম্পফ, দল্পস্যয মভাফাইর নম্বয ও স্বাক্ষ্য আল্পফদন ল্পত্রয াল্পথ  

                 জভা ম্পদল্পত ল্পফ।  
 

১৫. অম্পধকায ও প্রাপ্য সুল্পমাগ-সুম্পফধাঃ াধাযণ ম্পযলদ এ ব্যাাল্পয সুম্পনম্পদ যষ্ট ম্পদ্ধান্ত গ্রণ কল্পয ম ভল্পত ফাস্তফায়ন কযায জন্য 

কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদল্পক ম্পনল্পদ য ম্পদল্পফন।  

N. UFPO’য ব্যফস্থানা 

১৬. াধাযণ ম্পযলল্পদয দাম্পয়ত্বাফম্পর  

       ১) একটি UFPO’য কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয বাম্পত ংম্পিষ্ট াধাযণ ম্পযলল্পদযও বাম্পত ল্পফন। বাম্পতয অফতযভাল্পন  

           -বাম্পত াধাযণ ম্পযলল্পদয বাম্পতয দাম্পয়ত্ব ারন কযল্পফন।   

       ২) কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয াধাযণ িাদক াধাযণ ম্পযলল্পদযও াধাযণ িাদক ম্পল্পল্পফ কাজ কযল্পফন। বাম্পতয  
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         অনুল্পভাম্পতক্রল্পভ  ম্পতম্পন াধাযণ ম্পযলল্পদয বা আহ্বান কযল্পফন, বায আল্পরািযসূিী প্রণয়ন কযল্পফন, বায় উম্পস্থত  

         থাকায জন্য দস্যল্পদযল্পক মনাটি মদল্পফন এফং বায আল্পয়াজন কযল্পফন। 

       ৩) কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয কাম যাফম্পরয তত্রভাম্পক ম যাল্পরািনা কযল্পফ াধাযণ ম্পযলদ এোো কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয কর  

          কাম যক্রল্পভ যাভ য মদল্পফন।   

        ৪)কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ মকান গুরুতয ভস্যায ম্মুম্পখন ল্পর াধাযণ ম্পযলদ মই ভস্যা ম্পনযল্পন ক্ষ্ভতাপ্রাপ্ত।  

        ৫) কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ মম্পদ মকান কাযল্পন কাজ কযল্পত না াল্পয এফং এয পল্পর কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয ব্যফস্থানায়  

           ম্পফশৃংখরা সৃম্পষ্ট য়, তাল্পর াধাযণ ম্পযলদ ম্পনজ ক্ষ্ভতাফল্পর কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ অফলুপ্ত কল্পয ম্পদল্পত াযল্পফ।  এভন মক্ষ্ল্পত্র ম্পফলয়টি ংম্পিষ্ট 

উল্পজরা ভৎস্য অম্পপল্পক mv‡_ mv‡_ AewnZ ivL‡Z n‡e । 

 

১৭. কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয দাম্পয়ত্বাফম্পর 

UFPO’য ম্পযিারনায়, we‡kl K‡i gvV chv©‡qi Kvh© cwiPvjbvq, কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ াম্পফ যক দাম্পয়ত্বপ্রাপ্ত।  কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ প্রম্পতভাল্প কভল্পক্ষ্ 

একফায বায় ফল্পফ এফং এয কাম যাফম্পরয জন্য াধাযণ ম্পযলল্পদয ম্পনকট দায়ফদ্ধ থাকল্পফ।  ম্পআইম্পজল্পদয ক্ষ্ভতায়ন প্রম্পক্রয়া দ্রুততয কযায জন্য 

কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ প্রল্পয়াজনীয় কর কাজ িাদন কযল্পফ।  

 

ইউম্পনয়ল্পনয FIAC ব্যফস্থানায় তথ্য যফযা ফ যপ্রকায ল্পমাম্পগতা প্রদান কযল্পফ। একই াল্পথ FIACএয 

সুল্পমাগ-সুম্পফধা ব্যফায কল্পয াম্পফ যক ভৎস্যিাল ও ম্পফক্রয় ব্যফস্থানা উন্নয়ল্পন ম্পক্রয় থাকল্পফ।  

 

১৮. কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয দস্যগল্পণয ক্ষ্ভতা এফং কাজ  

      ১) বাম্পতাঃ কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ এফং াধাযণ ম্পযলল্পদয বাম্পত ম্পল্পল্পফ উবয় ম্পযলল্পদয বায় বাম্পতত্ব কযল্পফন এফং ম্পআইম্পজ িাম্পলল্পদয 

স্বাথ য যক্ষ্ায উল্পমাগী কাজ-কভ য ম্পযিারনায় কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদল্পক ম্পনল্পদ যাফম্পর মদল্পফন।  

       ২) -বাম্পতাঃ উবয় ম্পযলল্পদয বাম্পত কতৃযক প্রদত্ব দাম্পয়ল্পত্বয আল্পরাল্পক -বাম্পত কাম যাফম্পর িাদন কযল্পফন।   

           বাম্পতয অফতযভাল্পন াধাযণ ম্পযলদ এফং কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয বায় বাম্পতত্ব কযল্পফন।   

        ৩) াধাযণ িাদকাঃ কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয াধাযণ িাদক UFPO’য প্রধান ম্পনফ যাী ম্পল্পল্পফ দাম্পয়ত্ব ারন  

            কযল্পফন।  বাম্পত কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয অন্যান্য দস্যগল্পণয াল্পথ আল্পরািনাক্রল্পভ  PO’য মাফতীয় কাল্পজয সুষ্ঠ  

           িাদল্পনয জন্য ম্পতম্পন দায়ফদ্ধ। অন্যান্য আযও ম্পকছু কাল্পজয াল্পথ ম্পনল্পনাক্ত কাম যাফম্পর তায দাম্পয়ল্পত্বয অন্তভু যক্ত: 

 বাম্পতয াথ আল্পরািনাক্রল্পভ  াধাযণ ম্পযলদ/কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয বা আহ্বান কযল্পফন।   

 কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ এফং FIACএয কাম যাফম্পর (ম্পফল্পল কল্পয ফাজাযজাতকযণ   এফং ভােিাল্পলয উকযণ যফযা ম্পফলল্পয়) ফাস্তফায়ল্পন 

িৃক্ত থাকল্পফন।   

 ম্পআইম্পজল্পদয স্বাথ য যক্ষ্ায জন্য ইউম্পনয়ন ম্পযলদ, উকযণ-ব্যফায়ী, ভৎস্য-ংম্পিষ্ট ব্যফায়ী এফং মফা প্রদানকাযী অন্যান্যল্পদয াল্পথ 

মমাগাল্পমাগ যক্ষ্া কল্পয িরল্পফন।   

 ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনা  প্রণয়ন/নফায়ন কযল্পফন এফং তদানুাল্পয ভাঠ ম যাল্পয় ফাস্তফায়ল্পনয কাল্পজ উল্পদ্যাগী ভূম্পভকা ারন কযল্পফন।  

  কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ কতৃযক িাম্পদত কাম যাফম্পর িল্পকয কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয বাম্পতল্পক অফম্পত যাখল্পফন।  

 কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয জন্য আয় ব্যল্পয়য ম্পাফ (মকালাধ্যক্ষ্ কাল্পয) ংযক্ষ্ণ কযল্পফন।  

 বাম্পত এফং কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয অন্যান্য দস্যগল্পণয াল্পথ আল্পরািনাক্রল্পভ  াধাযণ ম্পযলল্পদয ফাম্পল যক াধাযণ বায আল্পয়াজন 

কযল্পফন।  

 তত্রভাম্পক ও ফাম্পল যক প্রম্পতল্পফদনমূn প্রণয়ন কযল্পফন।  

            ৪)  hyM¥-m¤úv`K: mvsMVwbK mKj wel‡q mvaviY m¤úv`K‡K mn‡hvwMZv †`‡eb Ges কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ   



32 

 

                KZ…©K cÖ`Ë Ab¨vb¨ KvR m¤úv`b Ki‡eb| mvaviY m¤úv`‡Ki AeZ©gv‡b Zvi hveZxq KvR wZwb cvjb   

            Ki‡eb| 

           5) †Kvlva¨¶¨: কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয mKj Avw_©K welq cwiPvjbvq wZwb gyL¨ f~wgKv cvjb Ki‡eb| wZwb  

             Avq-e¨‡qi cÖwZ bRi ivL‡eb, wnmve-cÎ msi¶Y Ki‡eb Ges mfvcwZ/mvaviY m¤úv`‡Ki mv‡_  

             †h․_fv‡e e¨vsK wnmve cwiPvjbv Ki‡eb| কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ ও াধাযণ cwil‡`i cÖwZwU mfvq Avw_©K   

             cªwZ‡e`b `vwLj Ki‡eb| Avw_©K cÖwZ‡e`‡b mÂq Ges Li‡Pi wel` weeiYvw`mn mvwe©K Avw_©K Ae ’̄v   

             AšÍfy©³ _vK‡e| 

         6) m`m¨: কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয m`m¨MY Dc‡`óvi f~wgKv cvjb Ki‡eb Ges কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয wm×všÍ MÖnY   

           I কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয Kvh©vewj ev¯Íevq‡b mnvqZv cÖ`vb Ki‡eb| 

 

18. A_©‣bwZK welqvw` Ges e¨e ’̄vcbv 

      1) e¨vsK wnmve মখারা Ges cwiPvjনা 

K) কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয we‡ePbvq me‡P‡q Kv‡Q Aew ’̄Z Ges mswkøó Dc‡Rjv grm¨ Awd‡‡mi civgk©µ‡g GKwU e¨vs‡K 

UFPO’য bv‡g কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ GKwU wnmve Lyj‡e Ges Zv Pvjy ivL‡e| wnmvewU ম্পযিাম্পরত n‡e mfvcwZ, mvaviY m¤úv`K I 

†Kvlva¨¶¨ A_ev mvaviY m¤úv`K I †Kvlva¨মক্ষ্য মম থ স্বাÿ‡i| 

L) কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ KZ…©K DcvwR©Z †h †Kvb Avq, bM‡` ev †PK-Gi gva¨‡g, Aek¨B D³ e¨vsK wnmv‡e Rgv   

    w`‡Z n‡e| 

M) †Kej কাম যম্পনফ যাী  ম্পযলল্পদয c~e© Aby‡gv`‡bi wfwË‡Z D³ wnmve †_‡K A_© D‡Ëvjb Kiv hv‡e| 

 2) jf¨vsk weZiY 

K) কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয mKj DcvwR©Z Avq, bM‡` ev †PK-G cÖvß, wmAvBwR m`m¨M‡Yi Avq m„wóKvix Kvh©vewj‡Z Ges 

কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয m¤ú` evov‡bvi Kv‡R e¨q Kiv n‡e|  

L) gybvdv/†evbvm/wWwf‡WÛ AvKv‡i †Kvb UvKvB A_© ermi †k‡l wmAvBwR m`m¨M‡Yi gv‡S weZiY Kiv   

    hv‡e bv| 

M) wjwLZ Av‡e`‡bi Ici কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয Aby‡gv`b mv‡c‡¶ KwgwUi Znwej n‡Z wmAvBwR m`m¨MY FY  

  †c‡Z cv‡ib| GB ai‡bi F‡Yi cwigvY কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ KZ…©K wba©vwiZ n‡e I Aí n‡e Ges KwgwU KZ…©K    

  wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ F‡Yi A_© cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 3) wbix¶vqb (Auditing) 

 cÖwZ A_© ermi mgvß nIqvi mg‡q mvaviY cwil` 3-m`m¨ wewkó GKwU wbix¶v wUg MVb Ki‡e| GB wUg   

          mKj Avq, e¨q Ges Aewkó cwigvY hvPvB Ki‡e Ges GK gv‡mi g‡a¨ mvaviY cwil‡`i wbKU GZ`&msµvbÍ   

          GKwU cÖwZ‡e`b `vwLj Ki‡e| 

[ 

O. wbe©vPb 

19. UFPO’i াধাযণ ম্পযলল্পদয †gqv` 

UFPO'i mvaviY cwil` Ges কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয †gqv` wZb ermi n‡e, A_©vr mvaviY cwil` I কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ গঠিত ফায ম্পদন ল্পত 

আযম্ভ কল্পয যফতী ম্পতন ermয ম যন্ত। এ ব্যাল্পয উল্পজরা ভৎস্য অম্পপ ম্পদন-তাম্পযখ জাম্পনল্পয় পূণ য মভয়াদ ম্পফলল্পয় মঘালণা মদল্পফ।  

20. wbe©vPb Kwgkb MVb ও ম্পনফ যািন ম্পযিারনা 

         1) GKRb †Pqvig¨vb I ỳBRb m`m¨ mgš̂‡q wbe©vPb Kwgkb MwVZ n‡e| GB wZbRbB wmAvBwR m`m¨  

             n‡eb, mvaviY cwil‡`i bq| 

         2) wbe©vPb Kwgkb MwVZ n‡e াধাযণ ম্পযলল্পদয অনুল্পভাদনক্রল্পভ  | 

         3) মভয়াল্পদয তৃতীয় ফৎল্পয মভয়াদ পূম্পতযয দুই ভা আল্পগ এই ম্পনফ যািন কম্পভন গঠিত ল্পফ এফং উল্পজরা ভৎস্য   
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                অম্পপল্পয াল্পথ যাভ যক্রল্পভ কম্পভন ম্পনফ যািল্পনয ম্পদন-তাম্পযখ, ভয়, স্থান, ম্পনয়ভাফম্পরmn মাফতীয় ম্পফলয়াম্পদ িল্পকয এভনবাল্পফ 

মঘালণা মদল্পফন মমন মভয়াদ পূম্পতযয wÎk ম্পদন আল্পগই ম্পনফ যািন িন্ন কযা মায়। wbe©vPb Kwgk‡bi †gqv` n‡e এক ermi|  

   4) Ab¨ †Kvb wbe©vP‡bi Rb¨ GB Kwgkb `vwqZ¡cÖvß n‡e Kxbv Zv wbf©i Ki‡e mvaviY cwil‡`i wm×v‡šÍi    

               Ici| 

  5) wbe©vPb Kwgkb Kv‡iv gyLv‡c¶x bv n‡q ¯̂vaxb I wbi‡c¶ fv‡e KvR Ki‡e| 

 

21. wbe©vPb cwiPvjন 

কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয †gqv` †kl nIqvi 30 (wÎk) w`b c~‡e©B cieZ©x কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয wbe©vPb n‡Z n‡e Ges ‡gq` c~wZ©i w`‡b bZzb 

cwil‡`i wbKU Kvh©fvi n Í̄všÍi Ki‡eb| 

22. wbe©vPb Kwgk‡bi KvR 

                   K) wb‡gœv³ welqvw` AšÍf©y³ K‡i wbe©vP‡bi ম্পwWDj (মবাটায তাম্পরকা ও আিযণ ম্পফম্পধ) মঘাlYv Kiv   

                 1) wbe©vP‡bi w`b, ZvwiL I ’̄vb 

                 2) g‡bvbvqbcÎ Rgv`v‡bi ZvwiL 

                 3) g‡bvbqbcÎ cÖZ¨vnv‡ii ZvwiL 

                 4) mwVK cÖvw_©M‡Yi bvg †NvlYvi ZvwiL 

                 L) †Mvcb †fv‡Ui Av‡qvRb 

                 M) djvdj cÖKvk 

23. cÖvw_©Zvi †hvM¨Zv 

 1) mvaviY cwil‡`i †h ‡Kvb m`m¨ wbe©vP‡b cÖv_x© n‡Z cvi‡eb, Z‡e GKvwaK c‡` bq| 

 2 ) cÖv_©x‡K kvixwiK I gvbwmKfv‡e my¯’ n‡Z n‡e| 

     3) †h †Kvb c‡`i Rb¨ cÖvw_©Zv GKK wfwË‡Z n‡e, `jMZ (Panel) fv‡e bq|  

 

24. Ø›` I Awbqg 

‡Kvb Awbqg ev †Kvb cÖv_x©i weiæ‡× Awf‡hvM wjwLZfv‡e wbe©vPb Kwgk‡bi †Pqvig¨v‡bi wbKU Zz‡j ai‡Z n‡e| Kwgkb Z`šÍc~e©K 

Awbqg ev Awf‡hvM wel‡q e¨e ’̄v †b‡e| 

P. wewea welqvw` 

25. MVbZš¿ ms‡kvab 

MVbZ‡š¿i †h †Kvb aviv, Dcaviv I Dc-wewa (Clause) ms‡hvRb, we‡qvRb Ges cwieZ©‡bi gva¨‡g MVbZ‡š¿i µ‡gvbœqb GKwU 

Pjgvb cÖwµqv| †h †Kvb ms‡kva‡bi Rb¨ AvwbZ cȪ Ív‡e h‡_ó hyw³ _vK‡Z n‡e Ges we‡ePbvi Rb¨ mvaviY cwil‡` †ck Ki‡Z n‡e| 

mvaviY cwil` GKwU †QvU KwgwU K‡i Zvi gva¨‡g cÖ¯Ív‡ei h_v_©Zv hvPvB Ki‡e Ges D³ কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয  cybM©wVZ cȪ ÍvewU 

mvaviY cwil‡`i Aby‡gv`‡bi Rb¨ †ck Ki‡e| cieZ©x‡Z wbeÜb cÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi Aby‡gv`bµ‡g MVbZš¿ ms‡kvab m¤úyY© n‡e| 

26. mvwjwk (Arbitration)  

কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ KZ…©K †Kvb weZK© ev Ø‡›`i wbimb Kiv bv †M‡j welqwU mvaviY cwil` KZ…©K mgvav Kiv n‡e| 

 

27. Aejywß  

UFPOÕi Kvh©µ‡g GK ev GKvwaK Ø‡›`i Kvi‡Y hw` cwiw ’̄wZ Ggb ch©v‡q P‡j hvq †h, কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয Aejyß Kiv Ges bZyb 

wbe©vP‡bi cÖ‡qvRb Awbevh© n‡q c‡o, mswkøó Dc‡Rjv grm¨ Awdm wcIÕ wU Aejyß Ki‡Z cvi‡e| G iKg Ae ’̄vq mvaviY cwil` 3-

m`‡m¨i GKwU KwgwU MVb K‡i কাম যম্পনফ যাী ম্পযলল্পদয Drcv`K ms ’̄vi mKj m¤úwË, wnmve Ges `vq †`Lvi `vwqZ¡ ‡b‡e| 
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28. যফতী ম যাল্পয় একীভূতকযণ (federation)  

প্রকোধীন মজরামূল্পয প্রম্পতটিয পর UFPOমূ একীভূত ল্পয় একটি মজরায় DFPO (District Fisheries Producer 

Organigation) গঠন কযল্পফ। UFPO'য পরতা মািাই কযা ল্পফ ম্পতন ফৎয মভয়াদ পূতীয Ae¨eüZ য। পরতা মািাই কযায় ংম্পিষ্ট 

মজরা ভৎস্য অম্পপ, উল্পজরা ভৎস্য অম্পপ এফং UFPO'য াধাযণ ম্পযলল্পদয বাম্পত ও াধাযণ িাদক মৄক্ত থাকল্পফন। মই অফস্থায় 

DFPO’য কাh©ম্পফম্পধ ও গঠনতন্ত্র ততম্পয কল্পয াযা মজরায় PO মূল্পয কভ যিাঞ্চল্পল্য নতুন ভাত্রা মৄক্ত কযা ল্পফ। যফতীল্পত একইবাল্পফ, উমৄক্ত 

ভল্পয়, ক্রভািল্পয় ম্পফবাগীয় ও জাতীয় ম যাল্পয় একীভূত ল্পয় মদ ও জাতীয স্বাল্পথ য বৃত্তয দ্বাম্পয়ত্ব ারন কযল্পফ। 
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 01 mgq: 12:00-13:00 †gqv`Kvj: 60 wgwbU 

wk‡ivbvg:  উৎাদদত grm¨ I grm¨জাত ণ্যেয ফাজায ংণ্যমাণ্যগয ক্ষেণ্যে wcIÕi ভূদভকা 

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvv??  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ক্ষনতৃবৃন্দ   

রক্ষ্য: AskMÖnYKvixক্ষনতৃবৃন্দণ্যক প্রকণ্যেয ন্যতভ প্রধান উণ্যেশ্য পুযণ্যণ থ গাৎ চালীণ্যদয ফাজাণ্যয প্রাদধকাণ্যযয উন্নয়ন ঘটাণ্যত দমুণ্যয ভুদভকা 

ম্পণ্যকগ ধাযণা ক্ষদয়া ক্ষমন তাযা দজগত জ্ঞান তাণ্যদয উয দ গত এতদ ংক্রান্ত দাদয়ত্ব ারণ্যনয ক্ষেণ্যে Kv‡R jvMv‡Z cv‡ib| 

উল্পেশ্য: এ প্রম্পক্ষ্ণ মল্পল প্রম্পক্ষ্ণাথীযা- 

 উৎাদদত grm¨ I grm¨জাত ণ্যেয ফাজায ংণ্যমাণ্যগয ক্ষেণ্যে wcIÕi ভূদভকা m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb| 

 cÖvß aviYv cieZx©‡Z gvV ch©v‡q দ ম্পদকগত কাম গাফদর ev Í̄evq‡b Kv‡R jvMv‡Z cv‡ib|   

   

ম্পফলয়সূম্পি আল্পরািয ম্পফলয় প্রম্পক্ষ্ণ দ্ধম্পত ভয় 

ভূম্পভকা  ৫ ম্পভম্পনট 

  স্বাগতভ  

 ফ যফতী অম্পধল্পফল্পনয আল্পরাকাত 

 ফতযভান অম্পধল্পফল্পনয াল্পথ ংল্পমাগ 

 উদু্বদ্ধকযণ 

 

 

 

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয 

 

ম্পফলয়ফস্তু   ৫০ ম্পভম্পনট 

  দ ধাযণায ক্ষপ্রোট  

 ভৎস্যিাল উখাল্পত প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয ভূম্পভকা 

 ফাজায ংল্পমাল্পগয মক্ষ্ল্পত্র প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয 

ভূম্পভকা  

 ক্ষবাক্তা-চাদদা পূযণ কযায় প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয 

ভূম্পভকা  

 উণ্যজরাদবদিক ভৎস্য প্রদডউায গ গানাআণ্যজণ্যনয 

সুদনদদ গষ্ট ভূদভকামূ 

 

 

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয 

 

ম্পিিাট য 

 

 

 

ায-ংল্পক্ষ্  ৫ম্পভম্পনট 

  উল্পেশ্য মািাই 

 মূর ম্পফলয়গুল্পরা পুনযাল্পরািনা 

 যান্ডআউট ম্পফতযণ 

 ধন্যফাদ জ্ঞান 

প্রল্পনাত্তয  

প্রম্পক্ষ্ণ ায়ক াভগ্রী: gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc, মায়াইট মফাড য, ভাকযায, ম্পনউজম্পপ্রন্ট, ম্পিিাট য, যান্ডআউট, ম্পবকাড য, ইতযাম্পদ। 
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উৎাম্পদত ভৎস্য ও ভৎস্যজাত ল্পণ্যয ফাজায ংল্পমাল্পগয (Market Linkage) মক্ষ্ল্পত্র প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয ভূম্পভকা 

১. মপ্রক্ষ্াটাঃ এনএটিম্প-২ প্রকল্পেয প্রধান উন্নয়ন উল্পেশ্যাফম্পর (development objectives) ল্পরা:  

    (১) ক্ষুদ্র ও ভাোম্পয িাম্পলল্পদয ংঘফদ্ধ কল্পয দাম্পয়ত্বীর কৃম্পল (স্য, প্রাম্পণিদ ও ভৎস্য) উৎাদন বৃম্পদ্ধ কযা, এফং 

    (২) উক্ত িাম্পলল্পদয উৎাম্পদত ণ্য ল্পত অম্পধকতয মুনাপা অজযল্পনয উল্পেল্পশ্য ফাজাল্পয প্রল্পফল্পয সুল্পমাগ বৃম্পদ্ধ কযা। 

অতএফ, এনএটিম্প-২ প্রকল্পেয ভৎস্য অংগও এই উবয়ম্পফধ (উৎাদন ও ফাজাল্পয প্রল্পফল্পয সুল্পমাগ বৃম্পদ্ধ) রক্ষ্ল্পক াভল্পন ম্পনল্পয়ই ম্পনল্পজল্পদয কাম যক্রভ 

ম্পযিাম্পরত কল্পয িল্পরল্পে।  উৎাদন বৃম্পদ্ধয জb¨ উন্নত ভৎস্যিাল প্রমৄম্পক্ত ভাঠ ম যাল্পয় িাম্পলল্পদয কাল্পে কাম যকযরূল্প ম ৌঁল্পে মদয়ায জন্য প্রকে 

এরাকাভুক্ত প্রম্পতটি ইউম্পনয়ল্পন ২টি কল্পয ম্পআইম্পজ (Common Interest Group ফা একই স্বাথ য-ংম্পিষ্ট দর) গঠন কযা ল্পয়ল্পে। 

ম্প্রাযণমূরক কাম যাফম্পর মমভন প্রম্পক্ষ্ণ, ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন, প্রমৄম্পক্ত প্রদ যনী স্থান, ইতযাম্পদয ভাধ্যল্পভ াথ যকবাল্পফ 

উৎাদন বৃম্পদ্ধয (backward linkage –  মানা, ায ম্পফম্পফধ িাল-উকযণাম্পদ ংMÖn কযা †_‡K শুরু কল্পয Rjvk‡q grm¨ Drcv`b ch©šÍ) 

কভ যসূম্পি ফাস্তফাম্পয়ত ল্পচ্ছ । অযম্পদল্পক, (forward linkage –Avni‡YvËi cwiPh©v †_‡K ïiæ K‡i মবাক্তা ch©šÍ we Í̄…Z), উৎাম্পদত ভাে ল্পত 

ল্পফ যাচ্চ মুনাপা অজযল্পনয রল্পক্ষ্য ভৎস্য আযল্পণাত্তয ম্পযিম যা, ীতর ম্পযফন (cool chain) ব্যফস্থা এফং ফাজায িাম্পদা ম্পবম্পত্তক নতুন দ্রব্য 

উৎাদন, ইতযাম্পদয ভাধ্যল্পভ াম্পফ যক প্রল্পিষ্টাও িারাল্পনা প্রল্পয়াজন। ম্পফম্পচ্ছন্নবাল্পফ এ ম্পফলল্পয় এল্পদল্প ম্পকছু কাজ ল্পরও উৎাদনকাযীল্পদযল্পক অথ যাৎ 

িাম্পলল্পদযল্পক যাাম্পয িৃক্ত কল্পয উল্পেম্পখত মক্ষ্ত্রমূল্প কাজ কযায জন্য এনএটিম্প-২ প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন (Producer 

Organization-PO) ফা ম্পও গঠল্পনয ম্পযকেনা ম্পনল্পয়ল্পে।  

উন্নত প্রমৄম্পক্ত এফং িাল্পলাকযণ প্রাম্পপ্ত ম্পনম্পিত কযায ভাধ্যল্পভ ম্পযল্পফফান্ধফ ভৎস্য উৎাদন প্রম্পক্রয়াল্পক াভাম্পজকবাল্পফ তযাম্পিত ও স্থাম্পয়ত্বীর 

কযায জন্য ভৎস্য ম্পআইম্পজমূ গঠন কযা ল্পয়ল্পে।  াম্পফ যক স্থাম্পয়ত্বীরতা ম্পনম্পিত কযায কল্পয়কটি উাদাল্পনয ভল্পধ্য উৎাম্পদত ল্পণ্যয (ভৎস্য 

অথফা ভৎস্যজাত দ্রব্য) ন্যায্য মূল্যপ্রাম্পপ্ত একটি অন্যতভ গুরুত্বপূণ য উাদান। এয জন্য প্রল্পয়াজন মবাক্তা ম্প্রদাল্পয়য িাম্পদা অনুমায়ী ভানিন্ন ভাে 

উৎাদন, উৎাম্পদত ভাল্পেয গুণগত ভান ফজায় মযল্পখ ফাজাযজাতকযণ, এফং মূল্য ম্পকল্পরয (value chain) ভাধ্যল্পভ ফাজাযিাম্পদা উল্পমাগী 

ভৎস্যজাত দ্রব্য (fish fillet, nugget, burger  আযও অল্পনক দ্রব্য) ততম্পয কযা । ীতর ম্পযফন  ব্যফস্থা ম্পনম্পিত কযা একম্পদল্পক মমভন 

মূল্য ম্পকল্পরয কভ যম্পযম্পধ ম্পফস্তৃত কল্পয মতভম্পন যফযা ম্পকরল্পকও (supply chain) মৃদ্ধ ও কাম যকয কল্পয মতাল্পর। তাই, ম্পআইম্পজল্পদয 

উৎাদনমুখী কাম যক্রভল্পক ম্পফস্তৃত ম্পযল্পয ফাজাযমুখীও কযায এ প্রল্পয়াজনীয়তায কাযল্পণই প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন গঠন কযায প্রল্পয়াজন মদখা 

ম্পদল্পয়ে। প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন তাই ম্পআইম্পজযই ম্প্রাম্পযত রূ। 

অথ যাৎ, প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয মূর ভূম্পভকা ল্পফ: উৎাদন ব্যফস্থানা, ম্পফণন ব্যফস্থানা এফং মবাক্তা িাম্পদায ভাল্পে ভিয় াধল্পনয 

ভাধ্যল্পভ ভৎস্য মক্টল্পযয অফদানল্পক আযও মজাযাল্পরা কযা। 

২. ভৎস্যিাল উখাল্পত প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয ভূম্পভকাাঃ 

ফাংরাল্পদল্পয ভাল্পেয আথ যাভাম্পজক গুরুত্ব অম্পযীভ। ফতযভাল্পন ভাে মদল্পয প্রাম্পণজ আম্পভল্পলয প্রায় ৬০% মমাগান মদয়। মদল্পয মভাট ভৎস্য 

উৎাদল্পন ভৎস্যিাল উখাত গত প্রায় িাযদক ধল্পয মভাট উৎাদল্পন তায অংগ্রল্পণয ম্পযভাণ ক্রভ ফাম্পেল্পয় িল্পরল্পে।  

ভাে উৎাম্পদত ল্পত য়, আথ যাভাম্পজক প্রল্পয়াজল্পনয স্বাল্পথ য ফাজাল্পয ম্পফম্পক্রত ল্পত য়, এফং জনগল্পণয পুম্পষ্ট যফযা মক্ষ্ল্পত্র এয অতুরনীয় ভূম্পভকায 

জন্য মবাক্তা াধাযল্পণয কাল্পে তাল্পদয িাম্পদা ভাম্পপক ম ৌঁেল্পত য়। একর মক্ষ্ল্পত্র  প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয ভূম্পভকা ম্পনল্পন আল্পরাম্পিত র: 

২.১ ভৎস্য উৎাদন মক্ষ্ল্পত্র প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয ভূম্পভকা 

প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন প্রধানত িাম্পলল্পদয দর। ম্পআইম্পজ এফং ম্পআইম্পজ-ফম্পভূ যত িাম্পলগণ এল্পত অন্তভু যক্ত। াল্পথ ভৎস্য ংক্রান্ত ব্যফাম্পয় 

ম্প্রদাল্পয়য প্রম্পতম্পনম্পধত্ব থাকল্পফ। িাম্পলযা ভাে িাল্পলয কাল্পজ প্রধান জনফর। তাল্পদয প্রধান কাজ ভাে উৎাদন কযা। মমল্পতু ম্পও ভৎস্যিাম্পলল্পদযই 

ংগঠন মল্পতু ম্পওল্পদয কভ যতাম্পরকায় অফশ্যই ভৎস্য উৎাদল্পনয িাৎ ংল্পমাগ ফা backward linkage এয কাম যক্রল্পভ তাল্পদয ম্পক্রয় 

ভুম্পভকা থাকল্পফ। ভূম্পভকা ারল্পনয ম্পফল্পল মক্ষ্ত্রগুল্পরা র – 
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 মবাক্তা াধাযল্পণয (অবযন্তযীণ এফং তফল্পদম্পক ফাজায/Export market ম্বম্পরত) িাম্পদাম্পবম্পত্তক ভােিাল্পলয জন্য উমৄক্ত িাল দ্ধম্পত 

ম্পিম্পহত কযা,  

 যকাম্পয-মফযকাম্পয ায়তায াল্পথ ম্পনল্পজল্পদয উল্পদ্যাগ ও াভথ যল্পক ম্পভম্পরল্পয় উমৄক্ত িাম্পলল্পদয কাল্পে ম্পিম্পহত প্রমৄম্পক্ত প্রম্পক্ষ্ণ, প্রদ যনী, 

তদাযম্পক, ইতযাম্পদয ভাধ্যল্পভ ম ৌঁল্পে মদওয়া, 

 ম্পিম্পহত প্রমৄম্পক্তম্পবম্পত্তক ভােিাল্পলয জন্য প্রল্পয়াজনীয় কর উকযণ, কাম্পিতভাল্পন এফং ম্পযভাল্পণ, ন্যায্য মূল্পল্য প্রাম্পপ্ত ম্পনম্পিত কযায 

জন্য তথ্য আদান-প্রদান, িাম্পদা ম্পনরুণ, কাম যকয যফযা ম্পকর গল্পে মতারা, ম্ভাব্য মক্ষ্ল্পত্র ম্পনল্পজযাই উকযণ ক্রয়-ংগ্র ও 

যফযা মক্ষ্ত্রমূল্পয ব্যফাল্পয় মৄক্ত ওয়া, এ ল্পফয প্রম্পতটি মক্ষ্ল্পত্র তথ্য প্রমৄম্পক্তয ব্যফায ম্পনম্পিত কযা, 

 মানায ভান, ভৎস্য খাদ্যভান, াম্পন-ভাটিয গুণাগুণ, ম্পযল্পফ ও াভাম্পজক ম্পফলয়মূ ংযক্ষ্ণ ফা ম্পনয়ন্ত্রল্পণ ভূম্পভকা ারন কল্পয াম্পফ যক 

উৎাদন প্রম্পক্রয়াল্পক পর কল্পয মতারা, 

 উকযণাম্পদ ব্যফাল্পযয পল্পর ভৎস্য উৎাদল্পনয গম্পত-প্রকৃম্পত (dynamics) ম যাল্পরািনা কযা, বম্পফষ্যৎ কভ যন্থা ম্পনধ যাযণ কযা, 

উৎাদল্পনয কর ম যাল্পয় অংগ্রণমূরক তদাযম্পক ও মূল্যায়ন ব্যফস্থা িালু কযা, 

 প্রল্পমাজয মক্ষ্ল্পত্র চুম্পক্তম্পবম্পত্তক ভাে উৎাদল্পনয জন্য ব্যফাম্পয় এফং ংম্পিষ্ট িাম্পলল্পদয ভল্পধ্য মমাগসূত্র স্থাল্পন এফং চুম্পক্ত মভাতাল্পফক ভাে 

উৎাদল্পন যাভ যল্পকয ভূম্পভকা ারন কযা, 

 ম্পনল্পজল্পদয মব গম্পরক ীভায় প্রাকৃম্পতকবাল্পফ মমফ ভাে উনু্ক্ত জরাল্পয় মফল্পে ওল্পঠ তাল্পদয ংযক্ষ্ল্পণও প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয 

ভূম্পভকা থাকল্পত াল্পয। 

২.২  ম্পফক্রল্পয়য জন্য ফাজায ংল্পমাল্পগয (market linkage to ensure wider and effective market access) মক্ষ্ল্পত্র প্রম্পডউায  

      অগ যানাইল্পজল্পনয ভূম্পভকা  

ভৎস্যিাল একটি ব্যফাম্পয়ক কভ যকান্ড। িাম্পলয ম্পনজস্ব মবাল্পগও মম্পদ তায পুকুল্পযয উৎাম্পদত ভাে ব্যফহৃত য় মটিও ব্যফাম্পয়ক কভ যকাল্পন্ডযই 

অংম্পফল্পল। মকননা, অন্যথায় িাম্পলল্পক ভাে ফাজায মথল্পক ম্পকল্পনই মখল্পত ত। ব্যফাম্পয়ক কভ যকাল্পন্ড জরায় মথল্পক আম্পযত ভাে যাম্পয ণ্য 

ম্পল্পল্পফ ম্পফল্পফম্পিত ল্পত াল্পয (আভাল্পদয মদল্প এখন ম যন্ত এটিই ফ যাম্পধক ম্পফল্পফিয), আফায আম্পযত ভাে কাঁিাভার (raw material) ম্পল্পল্পফ 

ব্যফহৃত ল্পয় মূল্য ংল্পমাজল্পনয (value addition) ভাধ্যল্পভ  ন্যতন ন্যতন  ণ্য উৎাদল্পনয জন্যও কাল্পজ রাগল্পত াল্পয (ফাংরাল্পদল্প এটি এখনও 

উদীয়ভান ফা প্রাথম্পভক ম যাল্পয় যল্পয় মগল্পে)। উবয় মক্ষ্ল্পত্র, ভৎস্য আযল্পণাত্তয ম্পযিম যা মথল্পক শুরু কল্পয মবাক্তা ম যন্ত ম ৌঁোল্পনায ম্পফার কভ যল্পক্ষ্ত্র 

এই ফাজায ংল্পমাল্পগয অন্তভু যক্ত ( ম্মুখ ংল্পমাগ ফা forward linkage)। এল্পক্ষ্ল্পত্র প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয ম্পফল্পল ম্পফল্পল ভূম্পভকামূ 

ম্পননরূ: 

 পুকুয/জরায় াল্পে, স্থানীয় ফাজাল্পয, ম্পকছু দূল্পযয াট-ফাজাল্পয ফা আেল্পত উৎাম্পদত ভাে ম্পফক্রয়-ংম্পিষ্ট তথ্যাম্পদ মমভন ম্পদন, ভয়, 

ফেল্পযয ম্পফল্পল ম্পফল্পল ভয়, প্রজাম্পত, ম্পফক্রয় দ্ধম্পত, ম্পযফন ব্যফস্থা, মজল্পর ম্প্রদাল্পয়য াল্পথ মমাগাল্পমাগ, ইতযাম্পদ ম্পফলল্পয় মাফতীয় 

তথ্য ংম্পিষ্ট িাম্পলল্পদযল্পক ম্পনয়ম্পভত ম ৌঁল্পে মদয়ায একটি কাম যকয ব্যফস্থা গল্পে মতারা (ম্ভাব্য মক্ষ্ল্পত্র তথ্য প্রমৄম্পক্ত/আইম্পটি ল্পমাল্পগ),  

 আযল্পণয াল্পথ আযল্পণাত্তয ম্পযিম যায াম্পফ যক ম্পফলয়টি িল্পকয (ম্পফল্পল কল্পয গুরুত্ব ও কযণীয়) িাম্পলল্পদযল্পক ‘প্রম্পম্পক্ষ্ত’ কল্পয মতারা 

এফং এতদ&ংক্রান্ত ব্যফস্থাগ্রল্পণয জন্য প্রল্পয়াজনীয় ম্পযফন, ফযপ, াম্পন যফযা, ইতযাম্পদ কর উকযণ ংগ্র ফা মমাগান 

মদয়ায ব্যাাল্পয ায়তা মদয়া, 

 জরায় াল্পেই মাক অথফা স্থানীয় ফা দূল্পযয ফাজাল্পযই মাক, অথফা আেল্পতই মাক – ভাে ম্পফক্রল্পয়য ব্যাল্পয ‘যাভ যল্পকয’ ভূম্পভকা 

ারন কযল্পত াল্পয প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন, 

 যফযা ম্পকল্পর ফােম্পত মরাকফর/ব্যফায়ীয প্রল্পয়াজন কম্পভল্পয় ম্পদল্পত াায্য কল্পয িাম্পলয ন্যায্য মূল্য প্রাম্পপ্তল্পত উল্পেখল্পমাগ্য অফদান 

যাখল্পত াল্পয প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন, 

  মবাক্তা-িাম্পদায গম্পত-প্রকৃম্পত িল্পকয ওয়াম্পকফার মথল্পক িাম্পলল্পদযল্পক ম অনুমায়ী তথ্য যফযাল্পয ভাধ্যল্পভ ল্পমাম্পগতা প্রদান কযল্পত 

াল্পয, 

 ভৎস্য যফযা ম্পকল্পরয প্রল্পমাজয প্রম্পতটি মক্ষ্ল্পত্র ‘ঠান্ডা ম্পযল্পফ’ ফজায় যাখায জন্য (আযল্পণয যযই ম্ভাব্য মক্ষ্ল্পত্র মল্পটয নাম্পে-

ভুম্পে অাযণ কল্পয ভাে বাল্পরা াম্পনল্পত দৄল্পয় ফযপ মদওয়া মথল্পক শুরু কল্পয ম্পযফন এফং ফাজাল্পয ম্পফক্রয় কযা ম যন্ত) cool chain 

গল্পে মতারায় মজাযাল্পরা ভূম্পভকা যাখা, 

 ম্পকছু প্রজাম্পতয তাজা ভাে ফাজাল্পয মনয়ায জন্য ম্পফল্পল ম্পযফন ও াম্পন যফযাল্পয ব্যফস্থা গল্পে মতারায় ম্পক্রয় থাকা, 
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 মদ-ম্পফল্পদল্পয মবাক্তায জন্য ভৎস্যজাত দ্রব্যাম্পদয ফতযভাল্পনয ীম্পভত ফাজাযল্পক প্রাম্পযত কযায রল্পক্ষ্ প্রিায, ম্পফল্পল প্রদ যণী মভরা, 

ফাজায খুল্পজ মফয কযা, ফাজাল্পয ংল্পমাগ ঘটাল্পনা, ইতযাম্পদ কাল্পজও প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয ম্পক্রয় অংগ্রণ প্রল্পয়াজন, 

 ম্মুখ ংল্পমাল্পগয কর কাজ ভাল্পেয পুম্পষ্টভান ও গ্রণল্পমাগ্যতা ংযক্ষ্ণ ফা বৃম্পদ্ধ কল্পয একইাল্পথ তা ল্পণ্যয মূল্যও ম্পকছুটা বৃম্পদ্ধ কল্পয। 

চূোন্ত ম্পফিাল্পয মমল্পতু মবাক্তা ম্প্রদায়ই এফ কাল্পজয জন্য উকৃত ল্পফন, মল্পতু এই াভান্য ফােম্পত ব্যয়বায ফল্পনয মম ম্পক্তকতা 

িল্পকয মবাক্তা-াধাযণল্পক ল্পিতন কল্পয মতারায কাল্পজও প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজনল্পক িৃক্ত ল্পত ল্পফ, 

 ল্পফ যাম্পয, িাম্পলল্পক উৎাম্পদত ভাল্পেয ন্যায্য মূল্য াওয়ায ব্যাল্পয মজাযাল্পরা ভূম্পভকা যাখল্পত ল্পফ। িালাধীন মমফ প্রজাম্পত ম্পফম্পবন্ন 

কাযল্পণ ক্রভফম্পধ যষ্ণু উৎাদন খযল্পিয ম্পফযীল্পত ক্রভ মূল্য াম্পযল্পয় ফা মূল্য স্থম্পফযতায কাযল্পণ মূনাপায াল্পযয আকল যণীয়তা কল্পভ 

মাওয়ায় িাম্পলয আম্পথ যক ক্ষ্ম্পতয কাযণ ল্পয় দাোয়, মফ কাযণগুল্পরা দূয ফা প্রম্পভত কযায ব্যাাল্পয প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজনল্পক 

অতযন্ত মজাযাল্পরা ভূম্পভকা ারন কযল্পত ল্পফ। কাযণ, এই ম্পফলয়টি ভৎস্যিাল ব্যফাল্পয়য অম্পস্তল্পত্ব আঘাত াল্পন মা মদল্পয আথ যাভাম্পজক 

অফস্থায ম্পস্থম্পতীরতা যক্ষ্ায় হুভম্পকস্বরূ। 

প্রেত ‘ন্যায্য ব্যফায’ (fair trade) কথা ফরা মায়। ভৎস্যিাল ব্যফাল্পক ‘ন্যায্য ব্যফায’ আওতায় ম্পনল্পয় আায রল্পক্ষ্য মবাক্তা 

জনাধাযণ ংম্পিষ্ট কর যকাম্পয-মফযকাম্পয প্রম্পতষ্ঠামূল্পক ‘ন্যায্য ব্যফায’ ধাযণা (concept) িল্পকয ল্পিতন কযা 

প্রল্পয়াজন। এই কাজটিল্পত প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজনল্পক অগ্রণী ভূম্পভকা ারন কযল্পত ল্পফ।  

‘ন্যায্য ব্যফা’ (fair trade). ভৎস্য িাল ব্যফায় যফযা ম্পকল্পরয দ্রব্য (Goods মমভন ভাে) এফং মফায (Service মমভন ভাল্পেয 

আযল্পণাত্তয ম্পযিম যা, ম্পযফন, ইতযাম্পদ) প্রম্পতটি ধাল্প মথাথ য ফা ন্যায্য মূল্য ম্পনম্পিত কল্পয দাম্পযদ্র মভাকাল্পফরা ফা দাম্পযদ্র ম্পফল্পভািল্পনয ল্পথ এম্পগল্পয় 

মাওয়া ম্ভফ। মদল্পয ম্পফযাজভান আথ যাভাম্পজক অফস্থায় এয গুরুত্ব অম্পযীভ। ন্যায্য ব্যফায জন্য প্রল্পয়াজন উৎাদনকাযীয (manufacturer 

মমভন ভৎস্যিাম্পল) স্বাথ য যক্ষ্া ম্পনম্পিত কল্পয উৎাদন প্রম্পক্রয়া িালু যাখা, সুন্দয কভ যম্পযল্পফ ফজায় যাখা, এফং কভীল্পদয মথাথ য াম্পযশ্রম্পভক প্রদান 

কযা (িাম্পলল্পদয ম্পযশ্রভ ও ম্পফম্পনয়ল্পগয ম্পফযীল্পত মথাথ য ফা ন্যায্য ভৎস্য মূল্য প্রদান কল্পয – মমন তাযা তাল্পদয প্রল্পিষ্টায পল্পর অতীল্পতয তুরনায় 

উন্নততয জীম্পফকা ম্পনফ যা কযল্পত াল্পয)। 

২.৩ মবাক্তা-িাম্পদা পূযণ কযায় প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয ভূম্পভকা 

 মভাটাদাল্পগ মবাক্তা-িাম্পদাল্পক দুইবাল্পগ বাগ কযা মায়।  মদল্পয অবযন্তযীণ মবাক্তা  এফং যপ্তানীজম্পনত কাযল্পণ তফল্পদম্পক মবাক্তা। 

মবাক্তা-িাম্পদা সৃম্পষ্টল্পত ম্পনজ ম্পনজ মদল্পয ংস্কৃম্পত, খাদ্যাবযা, আথ যাভাম্পজক অফস্থা, কৃম্পল – ইতযাম্পদ ম্পফল্পল ভূম্পভকা ারন কল্পয 

থাল্পক তাই অবযন্তযীণ ফাজাল্পযয জন্য মমভন িাম্পদাম্পবম্পত্তক মদজ ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ, মতভম্পন তফল্পদম্পক িাম্পদায ম্পবন্নতায 

কাযল্পণ ম্পবন্নরূ ব্যফস্থা গ্রল্পণয প্রল্পয়াজন ল্পফ। একর ম্পদক ম্পফল্পফিনায় মযল্পখ ভৎস্য ও ভৎস্যজাত ণ্য উৎাদল্পনয মাফতীয় ম্পদ্ধান্ত 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ। আয এই ম্পদ্ধান্ত গ্রণ কযায় প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয ভূম্পভকা অতযন্ত গুরুত্বপূণ য।  

 তল্পফ এটিও প্রম্পণধানল্পমাগ্য মম, প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন এফং মবাক্তা – এই দুই ল্পক্ষ্য ভূম্পভকা একক নয়, মম থ। পূল্পফ যয অধ্যাল্পয় মম 

‘ন্যায্য ব্যফাল্পয়য’ কথা ফরা ল্পয়ল্পে তা প্রম্পতম্পষ্ঠত কযায় উবয় ল্পক্ষ্য দাম্পয়ত্ব যল্পয়ল্পে। মবাক্তায িাম্পদা মভাতাল্পফক পুম্পষ্টভাণ িন্ন ও 

তৃম্পপ্তদায়ক ভৎস্য ও ভৎস্যজাত দ্রব্যাম্পদ উৎন্ন ও ফাজাযজত কযায়  প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয মমভন দাম্পয়ত্ব যল্পয়ল্পে মতভম্পন 

প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয প্রল্পিষ্টামূল্পয স্বীকৃম্পতস্বরূ ম্পকছু অফদান যাখায় মবাক্তা ম্প্রদাল্পয়যও দাম্পয়ত্ব যল্পয়ল্পে। 

 এয জন্য ম্পফদ্যভান যফযা ম্পকল্পরয কাম যকাম্পযতায ওয প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয কাজ কযায প্রল্পয়াজন যল্পয়ল্পে মতভম্পন 

পুম্পষ্টভাল্পনয স্বাল্পথ য ম্পকছু ফােম্পত অথ য ব্যয় কযল্পতও মবাক্তাল্পক প্রস্তুত থাকল্পত ল্পফ। উদাাযণস্বরূ ফরা মায়, মবাক্তা জনগনল্পক এই ভল্পভ য 

ল্পিতন কযল্পত ল্পফ মম ফম্পণ যত cool chain ফজায় যাখল্পত মগল্পর িাম্পল ও ব্যফায়ীল্পক ফােম্পত অথ য খযি কযল্পত ল্পফ। অন্যথায় মম ভাে 

আভযা বক্ষ্ণ কম্পয তায ১২ -- ২০ তাংই নষ্ট ল্পয় মায় ফাংরাল্পদল্প। এ ম্পফলয়গুল্পরা িল্পকয ল্পিতনতা সৃম্পষ্টল্পতও প্রম্পডউায 

অগ যানাইল্পজনল্পক ভূম্পভকা যাখল্পত ল্পফ। 

৩. উল্পজরাম্পবম্পত্তক ভৎস্য প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজল্পনয (Upazilla Fisheries Producer Organization) ফা UFPO) সুম্পনম্পদ যষ্ট 

ভূম্পভকামূ 

 ভূম্পভকামূ কাম যক্রভ আকাল্পয ম্পনল্পন ফম্পণ যতাঃ 

UFPO’য gvV ch©v‡qi কাম যাফম্পর  

ংম্পিষ্ট উল্পজরা ভৎস্য অম্পপময যাভ যক্রল্পভ এফং াধাযণ ম্পযলল্পদয াম্পফ যক ল্পমাম্পগতায় UFPO’য কাম যম্পনফ যাী ম্পযলদ ম্পনল্পনাক্ত ম্পফলয়াম্পদয 

আল্পরাল্পক ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ল্পন উল্পদ্যাগী ভূম্পভকা ারন কযল্পফ: 
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         ১) ম্পআইম্পজভুক্ত িাম্পলল্পদয ভস্যাফম্পর ভাধাল্পনয জন্য UEFT (Union Extension Facilitation Team)  

দস্যল্পদয াল্পথ কাজ কযল্পফ।   

        ২) তথ্য মমাগান ম্পদল্পয় এফং স্থানীয় grm¨ উকযণ-ব্যফায়ীল্পদয াল্পথ মমাগাল্পমাগ যক্ষ্া কল্পয উকযণাম্পদ যফযা ম্পফলল্পয়  

           ায়তা ম্পদল্পফ।  

 ৩) িাম্পলল্পদয জন্য ঋণপ্রাম্পপ্ত ম্পফলল্পয় এনম্পজও এফং ব্যাংকমূল্পয াল্পথ দযকলাকম্পল কযল্পফ।  

        ৪) ম্পআইম্পজমূল্পয ব্যফায়ী ংস্থা ম্পল্পল্পফ ম্পনল্পজল্পক গল্পে তুরল্পফ।  

৫) উচ্চমূল্য ল্পণ্যয চুম্পক্তফদ্ধ িালাফাল্পদয জন্য উhy³ িাম্পল এফং ম্পফণল্পনয Rb¨ কৃম্পল ব্যফায় প্রম্পতষ্ঠানমূল্পয াল্পথ চুম্পক্ত   

    কযল্পফ।  

৬) উন্নততয ফাজায ংল্পমাগ স্থান এফং ণ্য ম্পফণল্পন িাম্পলল্পদয ায়তা কযল্পফ।  

        ৭) ভৎস্য ল্পণ্যয গুণগত ভান ও উৎাদন ফাোল্পনায জন্য উন্নত প্রমৄম্পক্ত গ্রল্পণ কৃলকল্পদয উৎাম্পত কযা।  

       ৮) উন্নত ভৎস্যিাল উকযণ যফযাকাযীয  াল্পথ িাম্পলল্পদয ংল্পমাগ স্থাল্পন ায়তা কযা।  

       ৯) ভৎস্য ল্পণ্যয ফাজায ংল্পমাগ সৃম্পষ্টয জন্য UFPO’মক উৎাম্পদত ভৎস্য ও ভৎস্যজাত দ্রব্যাম্পদয ংগ্র ও  

           ফাজাযজাতকযণ  মকন্দ্র ম্পল্পল্পফ গল্পে মতারা।  

       ১০) দরম্পবম্পত্তক ভৎস্য আযল্পণাত্তয ম্পযিম যা ও ম্পফণল্পনয ভাধ্যল্পভ িাম্পলল্পদয খযি কভাল্পত ায়তা কযা।  

       ১১) ম্পফণল্পন ীতর ম্পযফন ব্যফস্থা (cool chain)কাh©কয কযায় উল্পদ্যগী ভূম্পভকা গ্রণ কযা।  

       ১২) ল্পণ্যয মূল্য ংল্পমাজল্পনয (value addition) ভাধ্যল্পভ িাম্পলল্পদয আয় বৃম্পদ্ধল্পত ায়তা কযা।  

       ১৩) উন্নত উৎাদন ও ফাজায িম্পকযত তল্পথ্যয আদান প্রদাল্পনয ভাধ্যল্পভ (প্রল্পয়াজল্পন FIAC মক মৄক্ত কল্পয) িাম্পলল্পদয  

            ায়তা কযা।  

       ১৪) AIF-2 ও AIF-3 এয আওতায় ায়তা প্রাপ্ত সুপরল্পবাগীল্পদয  ফাজায ংম্পিষ্ট কাল্পজ উৎাম্পত কযা।  

       ১৫) FIAC এয কাম যক্রভ সুষ্ঠবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পন উৎাদন ও ফাজায িম্পকযত তথ্যাম্পদ আদান প্রদাল্পনয ভাধ্যল্পভ ায়তা  

            প্রদান কযা।  

      ১৬) ম্পনজস্ব তম্পফর গল্পে মতারা এফং UFPO’য ম্পনফন্ধল্পনয ব্যফস্থা কযা।  
 

৪. উংায 

ন্যায্য ব্যফা ফা fair trade এয গুরুত্ব ভৎস্যিাল ব্যফায়ল্পক স্থাম্পয়ত্বীর ও ব্যাকমুখী কযায জন্য খুফই গুরুত্বপূণ য একটি ম্পফলয়। কাযণ এটি োো 

কৃম্পলল্পত জম্পেত ম্পফপুর ংখ্যক িাম্পল কখল্পনাই ম্পনজ াল্পয়  দাঁোল্পত াযল্পফনা। এটি োো জাম্পত একটি মালণমুক্ত ভাজ ব্যফস্থা গল্পে তুরল্পত াযল্পফ 

না। কৃলক মম্পদ ধান-াল্পটয মথাথ য মূল্য না ায়, াো-মতরাম্পয়ায মথাথ য মূল্য না ায়, াঁ-মুযম্পগয ম্পডভ ফা ভাংল্পয মথাথ য মূল্য না ায়, 

তাল্পর কৃম্পল ব্যফা তায ‘ন্যায্যতা’য ম্পযিয় াম্পযল্পয় মপল্পর। মল্পক্ষ্ল্পত্র এয াল্পথ জম্পেত কল্পর মালল্পণয ম্পকায ল্পফ। ‘মথাথ য মূল্য’ ভাল্পন ন্যায্য 

উকযণ খযল্পিয ম্পফম্পনভল্পয় মল্পথষ্ট আয় কযল্পত াযা মমন িাম্পল উক্ত ‘মথাথ য মূল্য’ মথল্পক উৎাদন খযি ফাদ ম্পদল্পয় তায জীফন ও জীফীকায জন্য 

প্রল্পয়াজনীয় মূনাপা অজযন কযল্পত াল্পয। ম্প্রাযণ কভী, ফাজায ও মবাক্তা ুু গম্পত-প্রকৃম্পত ম্পফল্পলজ্ঞ, ভাজম্পফদ, অথ যনীম্পতম্পফদ, গল্পফলক, 

নীম্পতম্পনধ যাযক – করল্পকই মালণমুক্ত ভাজ ব্যফস্থা গল্পে মতারায রল্পক্ষ্য এই ম্পফলয়টিল্পত ভম্পিত প্রল্পিষ্টা িারাল্পত ল্পফ। প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজন 

এল্পত িৃক্ত ল্পয় িাম্পলল্পদয তথা ভৎস্যিাল উখাল্পতয আথ যাভাম্পজক ভূম্পভকাল্পক সুপ্রম্পতম্পষ্ঠত কযল্পত াল্পয।  

কৃম্পল প্রধান এ মদ ফাঁিল্পফ মম্পদ কৃলক অথ যজনম্পতকবাল্পফ মেঁল্পি থাকল্পত াল্পয। কৃলক ফাঁিাল্পত মথামথ ভূম্পভকা ারন কযায জন্য  প্রম্পডউায 

অগ যানাইল্পজন ংম্পিষ্ট কর যকাম্পয-মফযকাম্পয ংস্থাল্পক এম্পগল্পয় আল্পত ল্পফ।     
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 01 mgq: 13:00-14:00 †gqv`Kvj: 60 wgwbU 

wk‡ivbvg:  wcI ‡bZv‡`i ‣ewkó¨, ¸Yvewj I `vwqZ¡mg~n, Ges wcI ¯’vwqZ¡kxjKiY 

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvv??  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ক্ষনতৃবৃন্দ  

j¶¨:  cÖwWDmvm AiMvbvB‡Rkb Gi ক্ষনতৃবৃন্দক্ষক wcI ক্ষনতৃবৃণ্যন্দয ‣ewkó¨, গুণাফদর I `vwqZ¡ wel‡q aviYv †`qv 

n‡e hv‡Z Zviv wcI ক্ষনতৃবৃণ্যন্দয ‣ewkó¨, গুণাফদর  I `vwqZ¡mg~n এফং দ স্থাম্পয়ত্বীরকযণ m¤ú‡K© my®úó 

aviYv jvf Ki‡Z cv‡ib| 

D‡Ïk¨:  G Awa‡ekb †k‡l AskMÖnYKvixMY - 

 wcI ক্ষনতৃবৃণ্যন্দয ‣ewkó¨, গুণাফম্পর I `vwqZ¡mg~n, এফং ম্পও স্থাম্পয়ত্বীরকযল্পণয গুযত্বপূণ য ম্পফলয়াম্পদ 

m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb 

 প্রাপ্ত ধাযণা যফতীল্পত ম্পও’ য মাফতীয় কাম যক্রভ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ংগঠনল্পক প্রস্তুত কযল্পত াযল্পফন।    
 

welqm~wP Av‡jvP¨ welq cªwk¶Y c×wZ mgq 

f~wgKv  3 wgwbU 

  ¯^vMZ  

 c~e©eZ©x Awa‡ek‡bi Av‡jvKcvZ 

 eZ©gvb Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM 

 Awa‡ek‡bi D‡Ïk¨ e¨vL¨v 

 DØy×KiY 

e³…Zv 

I 

cÖ‡kœvËi 

 

welqe ‘̄   52 wgwbU 

  

১. wcI ক্ষনতৃবৃণ্যন্দয  ‣ewkó¨, গুণাফম্পর I `vwqZ¡mg~n 
২.উণ্যজরা ভৎস্য cÖwWDmvয AM©vbvB‡Rkb স্থাদয়ত্বীরকযণ    

   (দ ক্ষযদজণ্যেন )  

৩. cÖwWDmvয AM©vbvB‡Rkb‡K kw³kvjxKiY 

e³…Zv 

I 

cÖ‡kœvËi 

 

mvi-ms‡¶c 5 wgwbU 

  D‡Ïk¨ hvPvB 

 g~j welq¸‡jv cybiv‡jvPbv 

 n¨vÛAvDU weZiY 

 cieZ©x Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM 

 ab¨ev` 

cÖ‡kœvËi 

 

 

 

cÖwk¶Y mnvqK mvgMªx: gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc, †nvqvBU †evW©, gvK©vi, wbDRwcÖÈ, n¨vÛ-AvDU BZ¨vw`| 
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১. wcI ক্ষনতৃবৃণ্যন্দয  ‣ewkó¨, গুণাফম্পর I `vwqZ¡mg~n 

ন্যানার এম্পগ্রকারিাযার মটকল্পনাল্পরাম্পজ মপ্রাগ্রাভ মপজ-২ প্রল্পজক্ট (এনএটিম্প-২) এয সুম্পনম্পদ যষ্ট রক্ষ্য, উল্পেশ্য ও ম্পনফ যাম্পিত কাম যক্রভমূ 

সুষ্টুবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্র দডউায গ গানাআণ্যজন (PO) একটি গুরুত্বপূণ য ভাধ্যভ। প্রম্পতটি প্র দডউায গ গানাআণ্যজন (PO) মক 

সুষ্টুবাল্পফ ম্পযিারনা কযা এফং কাংম্পখত রক্ষ্য ও উল্পেশ্য ফাস্তফায়ন কযায দাম্পয়ত্ব প্র দডউায গ গানাআণ্যজন (PO) মনতৃবৃল্পন্দয । 

অংগ্রণমূরক ও িাম্পদাম্পবম্পত্তক ভাে িাল্পল ম্প্রাযণ মফা, ভৎস্য আযণল্পত্তায ব্যফস্থানা, ফাজাযজাতকযণ ও যফযা ব্যফস্থা 

কাম যকয কযায ম্পফলল্পয় ম্পও মনতৃবৃল্পন্দয ভূম্পভকা অতযন্ত গুযত্বপূণ য। প্রম্পতটি উৎাদকল্পদয ংগঠল্পন (PO) মমাগ্য মনতায মমভন প্রল্পয়াজন 

মতভম্পন G‡`i‡K `vwqZ¡ I KZ©‡e¨i cÖwZ AvšÍwiKZv I wb‡ew`ZcÖvY n‡Z n‡e| 

 

১.১ fvj ‡bZvi তফম্পষ্টয ও গুণাফম্পর t  

1| mwµq I fvj grm¨Pvwl| 2| ’̄vbxq grm¨ Drcv̀ b e¨e ’̄v m¤ú‡K© ev̄ ÍeÁvb 

m¤úbœ|  

3| `~i`k©x, cwikÖgx, mvnmx I •ah©¨kxj|  4| mK‡ji Kv‡Q MÖnY‡hvM¨|  

5| mr, PwiÎevb, wek¦ Í̄ I wbôvevb|  6| m`m¨‡`i DØy×Ki‡Y `ÿ|  

7| AvZœwek¦vmx I K‡g©vrmvnx|   8| jÿ¨ I D‡Ïk¨ AR©‡b cÖwZkÖæwZkxj|  

9| Kv‡Ri m‡e©v”P gvb eRvq ivL‡Z অম্পেকাযাফদ্ধ   10| axiw¯’ifv‡e cwiw¯’wZ †gvKv‡ejvq mÿg|  

11| D‡ ῭vMx Ges cwieZ©b MÖn‡Y AvMÖnx, cÖwZkÖæwZ c~i‡Y mÿg|  12| welq Ávbm¤úbœ|  

13| Abyf~wZcÖeY|  14| GKRb বাল্পরা msMVK|  

15| cÖMwZev`x|  16| কভ যসুম্পি cÖYq‡b mÿg|  

17| wbinsKvix|   18| `‡ji mgm¨v mgvavbKvix|  

19| wZwb n‡eb `jxq g‡bve‡ji Drm|   

 

মায ভল্পধ্য উম্পযউক্ত গুণাফম্পরয ভাায মত মফম্প ল্পফ ততই ম্পতম্পন বাল্পরা মনতৃত্ব দাল্পন ক্ষ্ভ ল্পফ ন।     

 

GQvov wcI †bZv‡`i †h we‡kl ¸YwU _vK‡Z n‡e Zv n‡”Q, miKvi ev Ab¨vb¨ ms¯’vq grm¨Pvwl‡`i Kj¨vY I Dbœq‡bi Rb¨ 

Dc‡Rjv I †Rjv ch©v‡qi wewfbœ Awd‡mi wefvMxq cÖKí I Kg©m~wPi gva¨‡g cÖwZ eQi RvZxq ev‡R‡U †h UvKvi ms¯’vb _v‡K 

†m m¤ú‡K© fvj Ávb I Z_¨ ivLv Ges mswkøó Kg©KZ©v‡`i ms‡M †hvMv‡hvM K‡i তাঁয এরাকায় grm¨Pvwl‡`i Dbœq‡b eivÏK…Z 

A_© hv‡Z grm¨LvZ Dbœq‡b e¨q nq Zv wbwðZ Kiv| G e¨vcv‡i grm¨Pvwl‡`i AwaKvi m‡PZb K‡i †ZvjvI Zuv‡`i Ab¨Zg 

`vwqZ¡| wcI fvjfv‡e msMwVZ n‡j Ges HK¨e× _vK‡j grm¨LvZ Dbœqb I grm¨Pvwl‡`i Rb¨ eivÏK…Z A_© mwVKfv‡e e¨q 

wbwðZ n‡e|  

 

1.2 fv‡jv †bZvi KiYxq welqmg~n:  

 wb‡R KvR K‡i D`vniY ¯’vcb Ki‡eb|  

 m`m¨‡`i fvj Kv‡Ri cÖksmv Ki‡eb|  

 my`yicÖmvix jÿ¨gvÎv AR©‡b cwieZ©‡bi c‡_ †h †Kvb evav `„pZvi mv‡_ AwZµg Ki‡eb|  

 b¤ªfv‡e †h †Kvb mgv‡jvPbv mn¨ Ki‡eb|  

 Ab¨‡`i K_v g‡bv‡hvM w`‡q ïb‡eb|  

 AvPvi AvPi‡Y webqx n‡eb|  

 Kv‡Ri my ’̄ I BwZevPK cwi‡ek m„wó Ki‡eb|  

 KvR K‡g© fzj ¯^xKv‡i KL‡bv BZ¯ÍZt Ki‡eb bv|  
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1.3 fvj †bZvi AKiYxq welqmg~nt  

 Ah_v weZK© cwinvi Ki‡eb|  

 mvaviY m`m¨‡`i AcQ›`bxq Kv‡R weiZ _vK‡eb|  

 m`m¨‡`i m‡½ ỳe©¨envi cwinvi Ki‡eb|  

 ¯^RbcÖxwZ I wbR ¯̂v_© mswkøó Kv‡R weiZ _vK‡eb| 

 `vw¤¢KZv, nvgeov ফা ফজান্তা g‡bvfve cwinvi Ki‡eb|  

 

1.4 wcI মনতৃবৃল্পন্দয `vwqZ¡mg~nt  

1. ম্পওমূল্পয দাম্পয়ত্বাফম্পর ফাস্তফায়ল্পন ংম্পিষ্ট করল্পক ম্পনজ ম্পনজ দাম্পয়ত্ব বুম্পেল্পয় মদয়া ও মূল্যায়নপূফ যক ফাস্তফাম্পয়ত কাজ 

বুল্পে মনয়া।  

2. wmAvBwR m`m¨e„›` wbqwgZfv‡e Puv`v cÖ`vb Ki‡Q wKbv Ges mÂqMÖnY Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q wKbv Zv ch©v‡jvPbv 

Kivi Rb¨ cÖ‡qvRb‡ev‡a cvwÿK A_ev gvwmK mfvi Av‡qvRb Kiv|  

3. wewfbœ mfvq mvaviY m`m¨‡`i AskMªnY wbwðZ Kiv|  

4. cÖPwjZ AvBb †gvZv‡eK দাম্পয়ত্বপ্রাপ্ত miKvix ms¯’v †_‡K ম্পও ‡iwR‡óªkb Kivi Rb¨ অগ্রণী f~wgKv cvjb Kiv|  

5. wmAvBwR m`m¨mn Ab¨vb¨ K…lK mgqgZ ভাণ্যেয জন্য পুদষ্ট ভানন্মত খাফায, ায, উন্নতভাণ্যনয দফদবন্ন প্রজাদতয ভাণ্যেয 

ক্ষানাmn Ab¨vb¨ K…wl DcKiY cvIqvi Rb¨ (UEFT) Gi mv‡_ KvR Kiv|  

6. wmAvBwR m`m¨e„›` cÖwkwÿZ n‡q MÖvg ch©v‡q mvaviY K…lK‡`i g‡a¨ wbqwgZ cÖhyw³ n Í̄všÍi I gvbm¤§Z m¤úªmviY 

Kvh©µ‡g mnvqZv cÖ`vb কণ্যযন wKbv Zv gwbUi Kiv|  

7. mvaviY I KvwiMix civgk© cÖ`v‡bi Rb¨ ÒK…lK Z_¨ I civgk© †K›`ªÓ (FIAC) Gi mv‡_ †hvMv‡hvM iÿv Kiv|  

1.5 wcI মনতৃবৃল্পন্দয KZ©e¨mg~nt 

1. উল্পজরা ভৎস্য প্র দডউায গ গানাআণ্যজণ্যনয (UFPO) গঠন  দযচারনা দফলয়ক দনণ্যদ গদকায অণ্যরাণ্যক ংগঠণ্যনয 

কর দনধ গাদযত কাম গক্রভ দযচারনা  ফাস্তফায়ন কযা।  

2. প্রদতদনদধত্বকাযী কর দঅআদজ, নন-দঅআদজ ক্ষগাষ্ঠী এফং ব্যফায়ীণ্যদয স্বাথ গ ংদিষ্ট কাণ্যজ দনণ্যফদদতপ্রাণ য়া।  

3. mfv AvnŸv‡bi Rb¨ mgqgZ weÁwß Rvix Kivi e¨e¯’v wb‡Z n‡e|  

4. weMZ mfvi wm×všÍmg~n ev¯Íevq‡bi AMÖMwZ ch©v‡jvPbv, k„s•Ljv eRvq ivLv, mvaviY m`m¨‡`i gZvg‡Zi my‡hvM 

m„wó Kiv BZ¨vw` KvR¸‡jv AZ¨šÍ `„pZvi mv‡_ cvjb Ki‡Z n‡e|  

5. Kvh©wbe©vnx KwgwUi mfvq †h †h wm×všÍ M„nxZ nq, Zvi mwVK ev Í̄evqb mfvcwZ/mvaviY m¤úv`K‡KB wbwðZ Ki‡Z 

n‡e|  

6. ক্ষমণ্যকান mfvi †Kvivg c~Y© n‡q‡Q wKbv Zv ch©‡eÿY Kiv| †Kvivg c~iY bv n‡j Zvi e¨e¯’v Kiv|  

7. wm×všÍ ev¯Íevq‡b †h me Kvh©µg MÖnY cª‡qvRb Zv wmAvBwRi mfvcwZ/mvaviY m¤úv`K‡KB m¤úbœ Ki‡Z n‡e|  

8. mfvi Kvh©weeiYx msMV‡bi m¤úv`K †iwRóªv‡i mwVKfv‡e wjwce× K‡i‡Qb wKbv Zv ch©‡eÿY Ki‡Z n‡e|  

9. wmAvBwR m`m¨ I mvaviY K…lK‡`i KvwiMix mgm¨v mgvav‡b BDwbqb m¤úªmviY mnvqK `j (UEFT) Gi mv‡_ 

civgk© K‡i mgvav‡bi e¨e¯’v Kiv|  

10. K…lK‡`i Drcv`b I evRviRvZKiY mgm¨v mgvav‡b mwµq f~wgKv cvjb Kiv|  

11. cÖK‡íi Kvh©µg ev Í̄evq‡b দযণ্যফগত   mvgvwRK wbivcËvg~jK (Environmental and Social Safeguard) 

e¨e¯’v MÖn‡Y mwµq mnvqZv cÖ`vb কযা|   
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২.উণ্যজরা ভৎস্য প্রদডউায গ গানাআণ্যজন স্থাদয়ত্বীরকযণ  

 

কাল্পজয ধাযাফাম্পকতা যক্ষ্া কযা মগল্পর মমল্পকান কাজ ভল্পয়য মপ্রক্ষ্াল্পট সূম্পূণ য কযা মায়। অন্যথায় ভাে ল্পথই, অসূিণ য মযল্পখই, কাজটি ফন্ধ 

কল্পয ম্পদল্পত য়। পল্পর শ্রভ, মভধা, অথ য ফম্পকছুযই অিয় য়। অন্যম্পদল্পক, স্থাম্পয়ত্বীর একটি প্রম্পতষ্ঠান মকফর অম্প যত দ্বাম্পয়ত্ত্বই সুষ্ঠুবাল্পফ ারল্পন 

ক্ষ্ভ তাই নয়, অম্পধকন্তু বম্পফষ্যল্পত আযও ফে কল্পজয ম্পবম্পত্তও গল্পে তুরল্পত াায্য কল্পয। মকাযল্পন, কর ংগঠল্পনয মনতৃবৃন্দল্পক দা তৎয 

থাকল্পত ল্পফ মমন এভন ম্পকছু কাজ কভ যম্পযকেনায় যাখা য় মা ংগঠনল্পক ম্পক্তারী কযল্পত ায়ক য়। এধযল্পণয ম্পফল্পল ম্পকছু কাম য ক্রভ ম্পনল্পন 

উল্পেখ কযা ল্পরাাঃ 

 

২.১ দর গঠন ও ম্পযিারনা ল যদাঃ  এয জন্য প্রথল্পভ মা কযল্পত ল্পফ তাল্পরা সুশৃঙ্খর ও ম্পনয়ভতাম্পন্ত্রক দ্ধম্পতল্পত ংগঠন গল্পে মতারা। 

ংগঠন ম্পযিারনায জন্য মমভন থাকল্পফ াধাযণ ম্পযলদ, মতভম্পন থাকল্পফ কাম যকম্পয ম্পযলদ । কাম যকম্পয ম্পযলদ ংগঠল্পনয ভাঠ 

ম যাল্পয়য কাম যাফম্পর ফাস্তফায়ন ম্পনম্পিত কযল্পফ।   
 

২.২ ম্পনয়ম্পভত বা আফান, ম্পদ্ধান্তগ্রণ ও ম্পদ্ধান্তমূ সুিারুরূল্প ফাস্তফায়নাঃ  কর ম্পফলল্পয় ংগঠল্পনয কাম যক্রভ ম্পনধ যাযল্পণয জন্য বা 

আফান কল্পয ম্পদ্ধান্ত ম্পনল্পত ল্পফ। এল্পত ংম্পিষ্ট কল্পরয অংীদাম্পযত্ব ও জফাফম্পদম্পতা ফােল্পফ এফং কাল্পজ স্বচ্ছ্বতা থাকল্পফ । এফই 

প্রল্পয়াজন ংগঠনল্পক ম্পক্তারী কল্পয ধল্পয যাখায জন্য। ম্পনয়ম্পভত বা ল্পফ, বায কাম যম্পফফযণী ম্পরম্পখত থাকল্পফ। কাল্পজয অগ্রগম্পত 

ম যাল্পরািনা কযা ল্পফ।  

 

২.৩ ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনা প্রণয়নাঃ  ংগঠল্পনয কর দল্পস্যয বাগ্য উন্নয়ল্পনয জন্য উন্নয়নমূরক কভ যকাণ্ড ফাস্তফায়ন কযল্পত ল্পফ। 

ীম্পভত সুল্পমাল্পগয দব্যফায কযায জন্য ফাস্তফায়ন-উল্পমাগী কভ যম্পযকেনা থাকা অতযাফশ্যক। এয জন্য প্রল্পয়াজনাঃ  

 

 কল্পরয ংম্পিষ্ট কল্পরয াল্পথ আল্পরািনায ম্পবম্পত্তল্পত ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনা প্রণয়ন কযা।  

 কভ যম্পযকেনায় কী কী কাজ কখন কযা ল্পফ তা মমভন থাকল্পফ মতভম্পন থাকল্পফ এয পল্পর দস্যগণ কীবাল্পফ উকৃত ল্পফন 

ম িল্পকয ম্পযষ্কায ধাযণা।  

 এল্পত ফল্পজট থাকল্পফ, কখন মকান কাজ কযা ল্পফ তায ম্পনল্পদ যনা থাকল্পফ। াল্পথ দাম্পয়ত্ব ফণ্টন ও কযা থাকল্পফ।  

 প্রল্পমাজয মক্ষ্ল্পত্র রবযাং ফন্টল্পনয সুম্পনম্পদ যষ্ট ম্পনল্পদ যনা থাকল্পফ।  

 প্রল্পয়াজল্পন মূল্যায়ল্পনয ম্পবম্পত্তল্পত, ফাস্তফায়নকাল্পর প্রণীত ফাম্পল যক কভ যম্পযকেনায় ংম্পিষ্ট কল্পরয ম্মম্পতল্পত ম্পযফতযন- 

ম্পযভাজযন কযা মাল্পফ। 

 

২.৪ cÖwWDmvয AiMvbvB‡Rkb (wcI) †iwR‡óªkb|  
 †iwR‡óªk‡bi cÖ‡qvRbxqZvt  
 cÖPwjZ AvBb †gvZv‡eK †Kvb miKvwi ms ’̄v †_‡K †iwR‡óªkb w`‡j wmAvBwR, K…lK msMVb ev K¬vemg~n KwZcq myweav 

†fv‡Mi AwaKvix n‡Z cv‡i| 

 ‡iwR‡óªkbK…Z wcI msMVb n‡e ¯^Zš¿ AvBbMZ mË¡v wewkó GKwU cÖwZôvb hvi ’̄vqx avivevwnKZv ivLvi  D‡Ïk¨ c~iYK‡í †h 

†Kvb ai‡bi m¤ú` AR©b, aviY, n¯Ív¯Íi Kivi Ges Pzw³ Kivi AwaKvi _vK‡e|  

 hZw`b AvB‡bi weavb Abyhvqx wejywß bv N‡U ZZw`b Gi AwZ¡Z¡ eRvq _vK‡e|  

 wcI cwiPvjbvi Revew`wnZv ¯̂”QZv I Dchy³ wnmve msiÿ‡Y eva¨evaKZv _vK‡e|  

 wcI †iwR‡óªkb _vK‡j miKvwi ev †emiKvix ms ’̄v n‡Z Avw_©K mnvqZv, Abỳ vb, BZ¨vw` cvIqvi `vwe`vi n‡Z cv‡i| wcI’i 

†hvM¨ †bZ…Z¡B cv‡i GB ‡iwR‡óªk‡bi KvRwU myôzfv‡e m¤úv`b Ki‡Z|  

২.৪.১ wcI †iwR‡óªk‡bi myweav I Amyweavmg~nt 

mgevq mwgwZ AvBb-2001 Gi AvIZvq wcI †iwR‡óªk‡bi myweavmg~n: 

 mxwgZ `vq m¤úbœ mwgwZ †iwR‡óªk‡bi ciB AvBbx ¯̂Z¡ jvf K‡i| 

 mwgwZi Kg©KvÛ †h․_ wm×v‡šÍ cwiPvwjZ nq|  

 e¨e¯’vcbv KwgwU cÖwZ ম্পনম্পদ যষ্ট ভয় অন্তয cwieZ©b nq weavq Kv‡qgx ¯^v‡_©i D‡¤§l N‡U bv|  
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 m`m¨M‡Yi `vq †kqvi Øviv mxwgZ|  

 wba©vwiZ c×wZ‡Z wnmve msiÿY Kiv nq| 

 ÿz`ª mÂq I FY mÂq cÖ`vb Kiv hvq| 

 ম্পনম্পদ যষ্ট যকাম্পয ফা মফযকাম্পয ংস্থা মথল্পক ঋণ, অনুদান, ইতযাম্পদ প্রাম্পপ্ত জ য়।   

 

২.৪.২ mgevq mwgwZ AvBb-2001 Gi AvIZvq wcI †iwR‡óªk‡bi Amyweavmg~n:  
 m`m¨c` AR©‡b mwgwZ MV‡b m`m¨e„›`‡K wbiærmvwnZ Ki‡Z cv‡i|  

 ‡iwRóªvi KZ©„K e¨e ’̄vcbv KwgwU †f‡½ †`qv I পুনগ যঠল্পনয ÿgZv mwgwZi avivevwnKZvq †bwZevPK cÖfve †dj‡Z cv‡i|  

 mgevq mwgwZmg~‡ni Aemvqb cÖwµqvi RwUjZv|  

 evwl©K gybvdvi GKwU Ask mgevq Awd‡m Rgv w`‡Z nq|  

 

 

২.৪.৩ mgevq mwgwZ AvBb- 2001 Gi AvIZvq wcI †iwR‡óªk‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq `wjj `¯Ív‡eR I `vwLjt  

1. mgevq mwgwZ wewagvjvi 2004 Gi 5 bs wewa Abyhvqx dig bs 1 Abymv‡i †iwR‡óªk‡bi Rb¨ Av‡e`b cÎ|  

2. cÖv_wgK mwgwZ wnmve †iwR‡óªkb wd eve` 300/- UvKvi †UªRvix Pvjvb|  

3. cÖv_wgK mwgwZ wnmv‡e 3,000/- UvKvi cwi‡kvwaZ †kqvi Ges 3,000/- UvKvi mÂq †`Lv‡Z n‡e Ges g~jab msµvšÍ 

†kqv‡ii †nvìvi‡`i ZvwjKv (cÖwZ m`m¨‡K †kqvi wKb‡Z n‡e)|  

4. cÖ_g mvaviY mfvi †iRy‡jkb|  

5. cÖv_wgK mgevq mwgwZ cwiPvjbvi Rb¨ cieZ©x 2 mgevq e‡l©i Avq e¨‡qi weeiY m¤̂wjZ GKwU ev‡RU cÖv°jb|  

6. mwgwZi 3 Kwc Dc-AvBb|  

7. cÖ_g mvaviY mfvq mwgwZi bvgKiY, m`m¨ msL¨vi 2wU Avw_©K eQ‡ii ev‡RU Ges †Kvb e¨vs‡K GKvD›U †Lvjv n‡e I †K 

cwiPvjbv Ki‡e Zv wm×všÍ wb‡Z n‡e|  

8. Kvh©wbe©vnx KwgwU-6 A_ev 9 A_ev 12 m`m¨ wewkó A_©vr 3 Øviv wefvR¨ n‡Z n‡e|  

9. m`m¨‡`i cwiwPwZ wn‡m‡e BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨v‡bi mb` cÎ|  

wcI’i MVbZš¿/Dcwewa/msN¯§viK/msNwewa cÖYqbt  

cÖ‡Z¨K K¬ve ev ms¯’v MV‡bi cÖ¯‘wZ wnmv‡e MVbZš¿ •Zix GKwU ¸iæZ¡c~Y© KvR| wewfbœ AvBb MVbZš¿‡K wewfbœ bv‡g 

AwfwnZ Ki‡Q| †hgb- mgevq AvB‡b ejv n‡q‡Q ÒDc-AvBbÓ, †¯^”Qv‡mex mgvR Kj¨vY Aa¨v‡`‡k ejv n‡q‡Q ÒMVbZš¿Ó 

Ges †Kv¤úvbx AvB‡b ejv n‡q‡Q ÒmsN¯§viK I msNwewaÓ BZ¨vw`| g~jZ: GUv K¬ve, msMVb wKsev ms¯’vi MV‡bi AvBbMZ 

wfwË Ges AvBbMZfv‡e Bnv cwiPvjbvi wb‡ ©̀kbv| AZGe MVbZš¿ msMV‡bi GKwU ¸iæZ¡c~Y© `wjj| wewfbœ AvBb I 

Aa¨v‡`‡k MVbZ‡š¿i Kx Kx welq _vK‡Z n‡e Zv D‡jøL Av‡Q|  

 Av‡e`bcÎ `wjj:  

mswkøó AvBb I wewa †gvZv‡eK cª‡qvRbxq KvMRcÎ/`wjjvw` cÖ¯‘Zc~e©K fvjfv‡e cixÿv K‡i cÖwWDmvm© 

AiMvbvB‡Rkb (wcI) Gi mfvcwZ I mvaviY m¤úv`K mswkøó †iwR‡óªkb KZ©„c‡ÿi wbKU Av‡e`bcÎ `vwLj 

Ki‡eb|  

 d‡jvAvc/‡hvMv‡hvM:  

Av‡e`bcÎ `vwLj Kivi ci †iwR‡óªkb mb` cÎ cvIqv ch©šÍ cÖwWDmvi AiMvbvB‡Rkb (wcI) Gi mfvcwZ I 

mvaviY m¤úv`K A_ev `vwqZ¡cÖvß cÖwWDmvi AiMvbvB‡Rkb (wcI) Gi Kg©KZ©v mswkøó Awd‡mi ms‡M wbqwgZ 

†hvMv‡hvM iÿv Ki‡eb|  

 †iwR‡óªkb mb`cÎ MÖnY:  

†iwR‡óªkb Aby‡gv`‡bi ci mswkøó Awdm †_‡K mb`cÎ MÖnY K‡i Awd‡m msiÿY Ki‡Z n‡e Ges mKj‡K 

AewnZ Ki‡Z n‡e|  
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২.৪.৪ wcI †iwR‡óªk‡b wcI ক্ষনতৃবৃণ্যন্দয KiYxq welqvদদ t  

1. miKvix ms ’̄v †hgb: mgevq mwgwZ †_‡K wmAvBwR msMV‡bi †iwR‡óªk‡bi e¨e¯’v wb‡Z n‡e|  

2. cÖwWDmvi AiMvbvB‡Rkb (wcI) †iwR‡óªkb Kivi cÖv°v‡j †iwR‡óªkb msµvšÍ AvBbmg~n Ges Gi wewa weavb I myweav I 

Amyweav¸‡jv বামরাfv‡e Rvb‡Z n‡e|  

3. msMVwU hv‡Z ª̀æZ †iwR‡óªkb Kiv hvq, Z¾b¨ †iwR‡óªkb msµvšÍ welqvewj †hgb: †iwR‡óªkb Z_¨, mÂq KZ UvKv _vK‡Z n‡e, 

m`m¨‡`i ZvwjKv cÖYqb, mfvi †iRy‡jkb, Avq I e¨‡qi wnmve msµvšÍ ev‡RU, wnmve †Lvjv, cwiPvjbv cl©‡`i wm×všÍ, MVbZš¿, 

BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨v‡bi mb` Av‡Q wKbv, A½xKvibvgv BZ¨vw` msµvšÍ `wjj `¯Ív‡eR¸‡jv Av‡e`‡bi mv‡_ mwbœ‡ekb Kiv 

n‡q‡Q wKbv Zv cysLvbycysLiƒ‡c †`Lv †bZvi GKwU প্রল্পয়াজনীয় eyw×`xß KvR|  

4. ‡iwR‡óªk‡bi cª‡qvRbxq KvMRcÎ/`wjjvw` cȪ ‘Z K‡i h_vh_fv‡e †iwR‡óªkb mswkøó KZ©„c‡ÿi wbKU `vwLj Kivi e¨e ’̄v wb‡eb|  

5. ‡iwR‡óªk‡bi mb` nv‡Z bv cvIqv ch©šÍ d‡jvAvc Kivi e¨e ’̄v wb‡Z n‡e| cÖ‡qvRb n‡j wZwb wewfbœ gva¨‡gi mvnv‡h¨ †hvMv‡hvM 

Ki‡eb|  

‡iwR‡óªkb Aby‡gv`‡bi ci mb`cÎ MÖnYc~e©K msMV‡bi cÖwZwU m`m¨‡K AewnZ Kiv Ges h_vh_fv‡e hv‡Z msiwÿZ nq 

Zvi e¨e¯’v MÖnY Kiv| 

২.৫ cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb‡K †UKmB Kivi  অয দকছূ †K․kjt  

msMVb‡K wUwK‡q ivLvi mÿgZv AR©b Ki‡Z wb¤œwjwLZ wel‡qi cÖwZI ¸iæZ¡ w`‡Z n‡e:  

 প্রল্পয়াজল্পন wbqwgZ cvwÿK/gvwmK/we‡kl Zjex mfvi Av‡qvR‡bi gva¨‡g Av‡jvPbv I wm×všÍ MÖn‡Yi Kvh©µg Ae¨vnZ _vK‡Z 

n‡e|  

 m`m¨‡`i wbKU n‡Z wbqwgZ mÂq Av`vq I Av‡jvPbvi gva¨‡g Avqea©bg~jK Kv‡R wewb‡qvM Ki‡Z n‡e|  

 wewb‡qv‡Mi jf¨vsk AvbycvwZK nv‡i e›Ubc~e©K m`m¨‡`i cÖ`vb Ki‡Z n‡e|  

 m`m¨‡`i g‡a¨ cvi¯úwiK m¤úªxwZ eRvq ivL‡Z n‡e|  

 mZZv I wbôvi mv‡_ `‡ji Dbœq‡bi Rb¨ cÖ‡Z¨K m`‡m¨i Kv‡Ri cwi‡ek m„wó‡Z cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb Gi Kvh©wbe©vnx 

KwgwUi f~wgKv তযন্ত গুরুত্বপূণ গ| 

 m‡ev©cwi msMVb‡K Drcv`b I evRvigyLx Kv‡R AvZœwb‡qvM Ki‡Z n‡e| 
 

৩. cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb‡K kw³kvjxKiYt 

grm¨Lv‡Zi Dbœqb mvab Z¡ivwš̂Z Ki‡Z n‡j cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb‡K wewfbœ †K․k‡ji gva¨‡g kw³kvjxKiY AZ¨vek¨K| 

grm¨Lv‡Zi Dbœqb PvKvi MwZkxjZv Avbq‡bi c~e©kZ© n‡”Q cÖwWDmvm© AM©vbvB‡Rkb‡K kw³kvjx Kiv| †K․kjmg~n wb¤œiƒc:  

1. grm¨Lv‡Zi Drcv`bkxjZv e„w× Ges Avni‡YvËi gv‡Qi cPub n«vmKi‡bi j‡ÿ¨ M‡elYv †_‡K D™¢vweZ cÖhyw³ we¯Ív‡i 

grm¨Pvwl‡`i cÖwkÿY ‡`qv| G‡Z Zv‡`i Ávb, `ÿZv I „̀wófswMi KvswLZ cwieZ©b n‡e, hv grm¨Lv‡Zi Dbœqb‡K Z¡ivwš̂Z 

Ki‡e|  

2. f¨vjy †PBb I evRvi ms‡hvM m„wó‡Z mivmwi AskMÖnY Kiv‡bvi gva¨‡g Zv‡`i Ávb I `ÿZv Dbœqb Kiv|  

3. GjvKv wfwËK grm¨Lv‡Zi mv‡_ mswkøó mgm¨v wbiæc‡Yi gva¨‡g mgvav‡bi †K․kj cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g wkLv‡bv|  

4. cÖhyw³ n¯ÍvšÍi cÖwµqvq (cÖwkÿY, cÖ̀ k©bx, DØy×KiY ågY, gvV w`em BZ¨vw`) Zv‡`i‡K mwµq AskMÖnY Kiv‡bvi gva¨g `„p 

g‡bvej m„wó Kiv|  

5. Zv‡`i‡K Avqea©Kg~jK Kv‡R wb‡qvwRZKi‡bi gva¨‡g wewb‡qv‡M DrmvwnZ Kiv|  

6. ফাজাযমুখী grm¨ Drcv`b Ges evRviRvZKi‡Yi mv‡_ mswkøó mKj welq ম্পণ্যকগ ফাস্তফমুখী ধাযণা ক্ষদয়া |  

 

mfv Avnevb Kiv: cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb Gi MwZkxjZv Avbq‡bi Rb¨ wewfbœ ai‡bi mfv AbywôZ nq| †hgb: 

 1|  we‡kl/Zjex mvaviY mfv: Riæix cÖ‡qvR‡b msMV‡bi †h mvaviY mfv AbywôZ nq ZvB we‡kl/Zjex mvaviY 

mfv| MVbZ‡š¿i weavb †gvZv‡eK mfvcwZ/mvaviY m¤úv`K G ai‡bi mfvq m`m¨‡`i mv‡_ gZwewbgq K‡ib|  
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 2|  mvßvwnK/cvwÿK/gvwmK mfv: cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb Gi msMV‡bi MVbZš¿ Abyhvqx m`m¨e„‡›`i Puv`v Av`vq, 

mÂq MÖnY, wewfbœ Kg©m~Pxi ch©v‡jvPbvi Rb¨ G ai‡bi mfv mywbw`©ó Zvwi‡L AbywôZ nq:  
mfvi ‡Kvivg c~iY:  

Kvh©wbe©vnx cwil‡`i mfvi †Kvivg: ‡gvU m`‡m¨i `yB Z„Zxqvsk ev MVbZš¿ †gvZv‡eK| mgevq Awa`ßi †_‡K †iwR‡óªkb 

†c‡Z n‡j G ai‡bi †Kvivg AZ¨vek¨K|  

mvaviY mfvi †Kvivg: cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb Gi †ejvq msMVb †gvZv‡eK `yB Z…Zxqvsk m`‡m¨i Dcw¯’wZ‡Z n‡Z n‡e|  

we‡kl/Zjex mfv: mvaviY mfvi Abyiƒc|  
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 01 mvÜ¨Kvjxb Abykxjb †gqv`Kvj: Awba©vwiZ 

wk‡ivbvg: Avw_©K e¨e¯’vcbv Av‡jvPbv, Ges `jxq KvR: e¨emv cwiKíbv cÖYqb  
 

Afxó `j:  ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ??????????????????   

 j¶¨:  GB Awa‡ek‡b ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ??????????????????  ??????’’??  Avw_©K e¨e¯’vcbv I e¨emv cwiKíbv wel‡q 

aviYv †`qv n‡e hv‡Z Zviv ccÖÖ wwWWDDmmvvmm  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb Gi Avw_©K e¨e¯’vcbv I e¨emv cwiKíbv m¤ú‡K© 

my®úó aviYv jvf Ki‡Z cv‡ib| 
 

D‡Ïk¨  G Awa‡ekb †k‡l AskMÖnYKvixMY - 

 mÂ‡qi ¸iæZ¡ I D‡Ïk¨ m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb| 

 Puv`v I mÂq Av`vq c×wZ I wjwce×KiY m¤ú‡K© Rvb‡Z I ej‡Z cvi‡eb| 

 m`m¨‡`i g‡a¨ jvf/gybvdv weZiY c×wZ m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡eb Ges ev Í̄evqb Ki‡Z cvi‡eb| 

e¨emv cwiKíbvi D‡Ïk¨mg~n I ¸iæZ¡ m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡eb Ges e¨emv cwiKíbv cÖYqb K‡i wcI 

Kvh©µg‡K MwZkxj I jvfevb Ki‡Z cvi‡eb| 
 

welqm~wP Av‡jvP¨ welq cªwk¶Y c×wZ 

 

f~wgKv  

  ¯^vMZ Rvbv‡bv, K~kj wewbgq 

 c~e©eZ©x Awa‡ek‡bi Av‡jvKcvZ 

 eZ©gvb Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM 

 Awa‡ek‡bi D‡Ïk¨ e¨vL¨v 

 DØy×KiY 

cÖ‡kœvËi 

Av‡jvPbv 

DÏxcK Kvh©µg 

welqe ‘̄   

  mÂ‡qi ¸iæZ¡ I D‡Ïk¨  

 Puv`v I mÂq Av`vq c×wZ I wjwce×KiY  

 m`m¨‡`i g‡a¨ jvf/gybvdv weZiY c×wZ  

 e¨emv cwiKíbvi D‡Ïk¨mg~n I ¸iæZ¡  

cÖwWDmvim AM©vbvB‡Rk‡bi e¨emv cwiKíbv cÖYqb 

e³…Zv, cÖ‡kœvËi  

Av‡jvPbv 

 

mvi-ms‡¶c 

  D‡Ïk¨ hvPvB 

 g~j welq¸‡jv cybiv‡jvPbv 

 n¨vÛAvDU weZiY 

 cieZ©x Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM 

 ab¨ev` 

cÖ‡kœvËi 

wd¬cPvU© 

 

cÖwk¶Y mnvqK mvgMªx : gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc, †nvqvBU †evW©, gvK©vi, wbDRwcÖÈ, n¨vÛ-AvDU, BZ¨vw`| 
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Avw_©K e¨e¯’vcbv I e¨emv cwiKíbv 

১. অল্পথ যয উৎ প্রধানত ঞ্চয় ও ম্পফম্পনল্পয়াগজম্পনত মুনাপা   

১.১  mÂ‡qi ¸iæZ¡ I D‡Ïk¨t  

Òÿz`ª ÿz`ª evjyKYv we›`y-we›`y Rj 

M‡o †Zv‡j gnv‡`k mvMi AZjÓ|   

m`m¨‡`i ÿz`ª mÂ‡qi gva¨‡g msMV‡bi wekvj Znwej m„wó n‡Z cv‡i| m`m¨‡`i mÂq †h‡nZz msMV‡bi A‡_©i ¸iæZ¡c~Y© 

Drm ZvB, mgqgZ mÂq msMÖn Kiv bv †M‡j msMV‡bi Znwej m„wó e¨vnZ nq Ges Avqea©K Kg©Kv‡Û wewb‡qvM Ki‡Z 

Znwej msK‡U c‡o| d‡j msMU‣ib ¯’vwqZ¡ wecbœ nIqvi AvksKv _v‡K| Avqea©K Kg©Kv‡Û wewb‡qv‡Mi Rb¨ m`m¨‡`i 

wbKU n‡Z wbqwgZ mÂq MÖnY Kiv AZ¨vek¨K| Znwe‡ji Drm wn‡m‡e mÂq GKwU weKí Ges A‡cÿvK…Z ¯^í-e¨q mv‡cÿ 

gva¨g| mÂq msMV‡bi ’̄vwqZ¡kxjZv AR©‡b I Gi AvIZvaxb wewfbœ iKg Kg©m~Px cwiPvjbvq mnvqZv K‡i| ZvB msMV‡bi 

†bZ…Z¡‡K mÂq wbqwgZ Av`v‡q LyeB hZœevb n‡Z n‡e| msMV‡bi m`m¨e„›` GKwU wbw`©ó mg‡q KZ UvKv mÂq Ki‡e Zv 

wbf©i K‡i m`m¨‡`i mvg‡_©i Ici| msMV‡bi mÂq I wewb‡qvM bxwZ Ggb n‡Z n‡e hv‡Z msMVb h_vh_ gybvdv AR©b 

Ki‡Z cv‡i Ges m`m¨‡`i Av‡iv mÂq evov‡bvi cÖeYZv e„w× Ki‡Z cv‡i|  

 

১.২ mÂq †_‡K m`m¨e„›` †h me myweav †fvM K‡ibt 

 msMV‡b m`m¨‡`i Askx`vixZ¡ cÖwZôv Kiv hvq|  

 Avqea©নg~jK Kv‡R wewb‡qvM Kiv hvq|  

 e„× eq‡m wbivcËv cvIqv hvq|  

 cÖvK…wZK `y‡h©v‡M †Kvb ÿq ÿwZ n‡j Zv †gvKv‡ejv Kiv hvq|  

 ‡Q‡j †g‡q‡`i †jLvcovi LiP, weevn ইতযাম্পদ ম্পফম্পবন্ন খযল্পি সুম্পুণ য ফা আংম্পকবাল্পফ কাল্পজ রাগাল্পনা মায়|  

 Riæix cÖ‡qvR‡b mÂq A‡_©i †hvMvb ‡`q|  

 gybvdv jvf K‡i m`m¨iv Avw_©K fv‡e jvfevb n‡Z cv‡i|  

 mÂ‡qi d‡j AwaK mÂ‡qi g‡bvfve M‡o D‡V|  

 mÂq RxebhvÎvi gvb e„w× K‡i Ges mvgvwRK gh©v`v evovq|  

 m`m¨‡`i A_©‣bwZK ÿgZv ev‡o I Kg©ms ’̄vb m„wó nq|  

 bvixi ÿgZvqb wbwðZ nq|  

 

১. ৩ Puv`v I mÂq Av`vq c×wZt  

Pvu`v I mÂq Av`vq c×wZ Kx iKg n‡e Zv cÖwWDmvয AiMvbvB‡Rkb (wcI) Gi msMV‡bi MVbZ‡š¿ D‡jøL _vK‡e| hw` 

MVbZ‡š¿ Giƒc wKQz D‡jøL bv _v‡K Z‡n Kvh©wbe©vnx cwil‡`i mfvq wm×všÍµ‡g Puv`v I mÂq Av`vq c×wZ wba©viY Ki‡Z 

n‡e| cÖwWDmvয AiMvbvB‡Rkb (wcI) Gi msMVb¸‡jvi Kvh©wbe©vnx cwil‡`i mfvq msMV‡bi †Kvlva¨ÿ/‡m‡µUvম্পয 

m`m¨‡`i wbKU †_‡K Puv`v I mÂq Av`vq Ki‡Z cv‡ib| GQvো mßv‡ni/gv‡mi GKwU w`b wba©viY Kiv †h‡Z cv‡i ‡h w`b 

m`m¨iv Puv`v I mÂq Rgv w`‡Z Avm‡e| GLv‡b D‡jøL Kiv †h‡Z cv‡i ‡h, wmAvBwR m`m¨‡`i wba©vwiZ Puv`vB Zv‡`i mÂq 

wnmv‡e MY¨ Kiv n‡q _v‡K| Gme msMV‡bi mÂq wewfbœ ai‡bi Avqea©K Kv‡R wewb‡qvM Kiv hvq| 

১.৪ Puv`v I mÂq wjwce×KiY:  

cÖwWDmvয AiMvbvB‡Rkb (wcI) Gi m`m¨e„›` wbqwgZ †h Puv`v/mÂq cÖ`vb K‡ib Zv msMV‡bi †Kvlva¨ÿ I †m‡µUvম্পয  

Puv`v/mÂq Av`vq ewn‡Z ev cvk ewn‡Z wjwce× K‡i ¯̂vÿi K‡ib|  
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Puv`v I mÂq Av`vq †iwRóv‡ii bgybv 

µ: 

bs 

m`‡m¨i bvg 

Puv`v I mÂq Av`vq 

Rvbyt ‡deªæt gvP© GwcÖj ‡g Ryb RyjvB AvMó ‡m‡Þt A‡±vt b‡ft wW‡mt 

1 iweb gÛj  50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 

2 ¯^cb  50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 

3 Avãyi ingvb  50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 

4 wjwc †eMg  50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 

 

১.৫ m`m¨‡`i g‡a¨ jvf/gybvdv weZiY c×wZt  

msMV‡bi Kvh©wbe©vnx cwil‡`i wm×všÍ †gvZv‡eK gybvdvi GKwU ÿz`ª Ask msMV‡bi Znwe‡j Rgv ivLv nq (hv †_‡K `yt ’̄ I 

I Mixe m`m¨ I gwnjv‡`i we‡kl cÖ‡qvR‡b `vb/Aby`vb cÖ`vb Kiv nq) Ges evKx Ask mKj m`m¨‡`i g‡a¨ e›Ub Kiv 

nq| cÖ‡Z¨K m`‡m¨i Abycv‡Z gybvdv e›Ub Kiv nq| A_©vr hvi hZ †ekx mÂq, †m †ekx gybvdv cv‡e Ges hvi Kg mÂq, 

†m Kg gybvdv cv‡e| hw` †Kvb wewb‡qvM †_‡K jvf bv n‡q †jvKmvb nq †m †ÿ‡Î msMV‡bi m`m¨MY Kvh©wbe©vnx cwil‡`i 

wm×všÍ †gvZv‡eK †jvKmv‡bi AskI wb‡R‡`i g‡a¨ fvM K‡i wb‡e|  

 

২ e¨emv cwiKíbv t 

cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rk‡bi e¨emvwqK DbœwZi wfwË n‡jv e¨emv cwiKíbv| e¨emv cwiKíbv n‡”Q e¨emv e¨e¯’vcbvi nvwZqvi, 

e¨emv wKfv‡e cwiPvwjZ n‡e Zvi mvgwMÖK iƒc‡iLv Rvbv| c‡Y¨i Drcv`‡bi cvkvcvwk e¨emv cwiKíbv cÖYqb Kiv 

AZ¨vek¨K| e¨emv cwiKíbv wbf©i K‡i e¨emvi c‡Y¨i Drcv`‡bi Dc‡i| gvQ Drcv`‡bi mv‡_ Gi Pvwn`v, e›Ub, wewµ 

BZ¨vw` RwoZ| Pvwn`vwfwËK grm¨ Drcv`b Ki‡j Gi msiÿ‡Yi †Kvb cÖ‡qvRb c‡o bv| †`kxq Pvwn`vi cvkvcvwk 

•e‡`wkK Pvwn`vi K_v we‡ePbvq Avb‡Z n‡e| GKwU e¨emv cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z n‡j cÖRvwZ wbe©vPb I cwigvY wba©viY, 

e¨emv ïiæi mgq, Gi evRviRvZ cwiKíbv, m¤¢ve¨ †µZv, Avw_©K cwiKíbv, Znexj msMÖn, weµ‡qi jÿ¨gvÎv, g~j¨ 

ms‡hvR‡bi LiP, g~j¨ wba©viY, cwienb LiP, e¨emvi `vwqZ¡, m`m¨ †mev`vbKvix m`m¨ BZ¨vw` wel‡qi Dci wfwË K‡i 

ev Í̄ewfwËK e¨emv cwiKíbv cÖYq‡bi gva¨‡g msMVb jvfevb n‡Z cv‡i| cÖwWDmvয AiMvbvB‡Rkb (wcI) Gi msMVb 

m`m¨‡`i mv‡_ Av‡jvPbv K‡i msMV‡bi e¨emvi grm¨ cÖRvwZ wbe©vPbc~e©K GKÎxKiণ ci evRviRvZ K‡i msMVb kw³kvjx 

n‡Z n‡e|  

 

২.১ e¨emv cwiKíbvi D‡Ïk¨mg~nt  

1. cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rk‡bi m`m¨‡`i‡K e¨emv cwiKíbvi cÖv_wgK aviYv †`qv|  

2. e¨emv cwiKíbv wKfv‡e cÖYqb Ki‡Z nq Zv cªwkÿbv_©x‡K wkLv‡bv|  

3. GKwU ev¯Íe wfwËK e¨emv cwiKíbv cÖYq‡bi gva¨‡g msMV‡bi m`m¨‡`i‡K ¯̂vej¤^x I m‡PZb K‡i †Zvjv|  

 

২.২ e¨emv cwiKíbvi ¸iæZ¡t  

1. myôz e¨emv cwiKíbv cÖYxZ n‡j msMV‡bi Znwej e„w× cv‡e|  

2. m`m¨‡`i Kg©ms ’̄vb I Kg©PvÂj¨ e„w× cvq|  

3. gvQ evRviRvZKi‡Y †Kvb mgm¨v _v‡K bv|  

4. gv‡Qi g~j¨ e¨vcKfv‡e DVvbvgv Kivi my‡hvM _v‡K bv|  

5. ga¨¯^Z¡‡fvMx `vjvj, dwoqv‡`i Kovj MÖvm †_‡K iÿv cvIqv hvq|  

6. e¨emvi jf¨vs‡k mgvb e›Ub Kiv m¤¢e|  

7. msMV‡bi m`m¨‡`i g‡a¨ •elg¨ ~̀ixf~Z nq|  
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২.৩ cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rk‡bi e¨emv cwiKíbv cÖYqb t  

wcI msMV‡bi  তথ্যাফম্পর -   
wcI msMV‡bi bvg:  

wcI msMV‡bi wVKvbv:  

cÖwZôvi ZvwiL: 

‡iwR bs:  

evRviRvZ cwiKíbv:  

cÖRvwZi bvg Kvh©µ‡gi bvg cwigvY/‡KwR 

(cÖwZ eQi) 

e¨emvi 

e¨vwßKvj/cÖwZ eQi 

Drcv`‡bi mv‡_ RwoZ 

wmAvBwR m`m¨‡`i msL¨v 

gšÍe¨ 

      

 

m¤¢ve¨ ‡µZv (bvg I mswÿß eY©bv):  

‡µZvi bvg (hvi Kv‡Q cY¨ weµq Kiv n‡e)   

   

 

c‡Y¨i cÖPvi †K․kj: e¨w³MZ †hvMv‡hvM/wjd‡jU/MY‡hvMv‡hvM/‡gvevBj/B‡gBj/I‡qemvBU BZ¨vw` 

 

 

Avw_©K cwiKíbv:  

01| e¨emvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq ¯’vqx wewb‡qvM 

eY©bv cwigvY/mgqKvj/msL¨v `i UvKv 

Ni/¸`vg/fvov (cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î)    

AvmevecÎ (cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î)    

†UªW jvB‡mÝ     

e¨emvi Ab¨vb¨ DcKiY (cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î)    

 †gvU    

 

02| Znwej msMÖn  

eY©bv UvKv 

msMV‡bi wbR¯̂ wewb‡qvM  

FY MÖnY (e¨vsK my`----%, ÿz`ª F‡Yi my`----%, Ab¨vb¨ my`----%)  

Ab¨vb¨ (avi, evwK‡Z µq)  

‡gvU   

 

03| weµ‡qi jÿ¨gvÎv 

cY¨ A_ev e¨emvi bvg cwigvY †KwR/msL¨v Mo weµq g~j¨ †gvU g~j¨ 
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04| cY¨ msMÖn, g~j¨ ms‡hvRb I evRviRvZ g~j¨ 

weeiY UvKv 

K| cY¨ msMÖn LiP  

c‡Y¨i ‡gvU µq g~j¨   

†gvU cwienb LiP (cyKzi †_‡K msMÖnkvjv ch©šÍ)  

gRywi LiP   

†gvevBj wej   

ågY LiP   

we`y¨r wej   

Avc¨vqb LiP   

†ókbvix  (†iwRóvi, Kjg I KvMR)  

Ab¨vb¨  

‡gvU cY¨ msMÖn eve` LiP   

L) g~j¨ ms‡hvRb LiP (g~j¨ ms‡hvR‡bi bvg):   

†MÖwWs, evQvB, †a․ZKiY, ïKv‡bv BZ¨vw`  

c¨v‡KwRs ev †gvoKxKiY (euv‡ki Szwo, KvUy©b, †µUm Ab¨vb¨)  

kÖg gRywi LiP   

Ab¨vb¨  

‡gvU g~j¨ ms‡hvRb LiP   

M) evRviRvZKiY LiP   

AvoZ`v‡ii Kwgkb   

cwienb LiP (msMÖnkvjv n‡Z weµ‡qi ¯’vb ch©šÍ)  

LvRbv/‡Uvj  

Ab¨vb¨   

 †gvU evRviRvZ LiP   

me©‡gvU (K+L+M)  
 

05| jvf †jvKmvb Gi wnmve 

weeiY UvKv 

‡gvU wewµ (3bs µwgK)  

cY¨ msMÖn+g~j¨ ms‡hvRb+evRviRvZKiY LiP (4bs µwgK)  

‡gvU jvf (3-4)  

AePq (....................%)  

e¨emv †mev`vbKvixi Kwgkb   

F‡Yi my`   

bxU jvf: †gvU jvf- (AePq+msMV‡bi cÖwZwbwai Kwgkb+ F‡Yi my`)   

 

erm‡i KZ gvm e¨emv n‡e D‡jøL Kiæb (gv‡mi bvgmn):  

cÖ‡Z¨K m`‡m¨i Mo Drcv`b D‡jøL Kiæb (gb/‡KwR):  

cÖPwjZ c×wZ‡Z wewµi Mo g~j¨ D‡jøL Kiæb (gb/‡KwR): 

wmAvBwR msMV‡b weµq Ki‡j Mo g~j¨ D‡jøL Kiæb (gb/‡KwR): 
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cÖ¯‘ZKvix:       

¯^vÿi:  

bvg:  

 

Aby‡gv`bKvix 

 

(‡m‡µUvix)                 (mfvcwZ)  

‡gvevBj b¤̂i:       ‡gvevBj b¤̂i:      

 

 

 

SUFO/UFO Gi ¯^vÿi 

 

(Dc‡i ewY©Z cÖwZwU av‡c av‡c QK¸‡jv cysLvbycysLiƒ‡c c~iY K‡i ev Í̄ewfwËK e¨emv cwiKíbv •Zwi K‡i e¨emv cwiPvjbv 

Ki‡Z n‡e) 
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 evRvi m¤ú‡K© aviYv I  gv‡Qi evRviRvZKiY 

 gv‡Qi mieivn wkKj (Supply Chain)  e¨e¯’vcbv 

 Drcvw`Z gv‡Qi g~j¨ ms‡hvRb (Value Addition) 

 evRvigyLx gvQ Drcv`b-cwiKíbv  I e¨e¯’vcbv   

 প্রকল্পেয কাম যক্রল্পভ কম্পিউটায, মভাফাইর মপান (স্মাট যল্পপান), ট্যাফ (TAB), ইতযাম্পদয ব্যফায    

 cÖK‡íi Kvh©µ‡g Z_¨-cÖhyw³i cÖ‡qvM (ব্যফাম্পযক)  

 

 

 

 

 

 

 

2q w`b 

 



54 

 

Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 02 mgq: 08:00-08:30  †gqv`Kvj: 30 wgwbU 

wk‡ivbvg: cybiv‡jvPbv I cªwZfve 

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ?????????????????? 

 j¶¨:  cÖwk¶Yv_©x‡`i c~e©eZ©x w`‡bi Awa‡ekbmg~n cybiv‡jvPbv Kiv hv‡Z Zviv wbR wbR aviYvi fzj 

ÎæwUmg~n ms‡kvab Ki‡Z cv‡ib| 

D‡Ïk¨:  G Awa‡ekb ‡k‡l cÖwk¶Yv_©xiv c~e©eZ©x w`‡bi Av‡jvP¨ welqmg~n ej‡Z cvi‡eb| 

 

welqm~wP Av‡jvP¨ welq cªwk¶Y c×wZ mgq 

f~wgKv  2 wgwbU 

  ¯^vMZ I ï‡f”Qv Ávcb 

 c~e©eZ©x Awa‡ek‡bi Av‡jvKcvZ 

 eZ©gvb Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM 

 DØy×KiY 

e³„Zv I cÖ‡kœvËi  

welqe ‘̄   25 wgwbU 

 

 

 cÖvZ¨wnK Rvb©vj cvV 

 c~e©eZ©x w`‡bi Awa‡ekbmg~n cybiv‡jvPbv 

 mvÜ¨Kvjxb Abykxjb 

e³„Zv I cÖ‡kœvËi 

‡cv÷vi 

 

mvi-ms‡¶c 3 wgwbU 

  D‡Ïk¨ hvPvB 

 g~j welqmg~n cybiv‡jvPbv 

 ab¨ev` Ávcb 

e³„Zv I cÖ‡kœvËi 

 

 

cÖwk¶Y mnvqK mvgMªx : †nvqvBU †evW©, gvK©vi, wbDRwcÖÈ, BZ¨vw`| 
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 02 mgq: 08:30-09:30 †gqv`Kvj: 60 wgwbU 

 

wk‡ivbvg: evRvi m¤ú‡K© aviYv I  gv‡Qi evRviRvZKiY 

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ??????????????????   

রক্ষ্য:  AskMÖnYKvix‡`i evRvi m¤ú‡K© aviYv I gv‡Qi evRviRvZKiY wel‡qi mv‡_ cwiPq Kiv‡bv n‡e hv‡Z Zuviv evRvi 

m¤ú‡K© aviYv I gv‡Qi evRviRvZKiY m¤ú‡K© Rvb‡Z cv‡ib|  

 

উল্পেশ্য: এ প্রম্পক্ষ্ণ মল্পল প্রম্পক্ষ্ণাথীযা- 

 evRvi m¤ú‡K© aviYv I evRv‡ii cÖKvi‡f` m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvi‡eb 

 evRviRvZKiY I evRviRvZKi‡Yi cÖKvi‡f` m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvi‡eb 

 `jxq evRviRvZKiY; D‡Ïk¨, ¸iæZ¡ I myweav m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb, Ges 

 Pzw³wfwËK evRviRvZKi‡Yi ¸iæZ¡ I myweav m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb 

  ম্পফলয়সূম্পি আল্পরািয ম্পফলয় প্রম্পক্ষ্ণ দ্ধম্পত ভয় 

ভূম্পভকা  ৫ ম্পভম্পনট 

  স্বাগতভ  

 ফ যফতী অম্পধল্পফল্পনয আল্পরাকাত 

 ফতযভান অম্পধল্পফল্পনয াল্পথ ংল্পমাগ 

 উদু্বদ্ধকযণ 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয  

ম্পফলয়ফস্তু   ৫০ ম্পভম্পনট 

  evRvi m¤ú‡K© aviYv I evRv‡ii cÖKvi‡f` 

 evRviRvZKiY I evRviRvZKi‡Yi cÖKvi‡f`  

 `jxq evRviRvZKiY; D‡Ïk¨, ¸iæZ¡ I myweav  

 Pzw³wfwËK evRviRvZKi‡Yi ¸iæZ¡ I myweav  

 kn‡ii evRvi/mycvi gv‡K©‡Ui mv‡_ ms‡hvM 

¯’vcb 

 ফাজাযজাতকাল্পর ভাল্পেয ম্পযিম যা 

 ফাজায উন্নয়ল্পনয জন্য ম্পকছু াধাযণ যাভ য  

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয 

 

ম্পিিাট য 

 

 

 

ায-ংল্পক্ষ্  ৫ম্পভম্পনট 

  উল্পেশ্য মািাই 

 মূর ম্পফলয়গুল্পরা পুনযাল্পরািনা 

 যান্ডআউট ম্পফতযণ 

 ধন্যফাদ জ্ঞান 

প্রল্পনাত্তয  

প্রম্পক্ষ্ণ ায়ক াভগ্রী: মায়াইট মফাড য, ভাকযায, ম্পনউজম্পপ্রন্ট, ম্পিিাট য, যান্ডআউট, ম্পবকাড য, ইতযাম্পদ। 
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evRvi m¤ú‡K©  aviYv I  gv‡Qi evRviRvZKiY 

১. evRvi m¤ú‡K©  aviYv 

gvQPvl evsjv‡`‡ki MÖvgxY A_©‣bwZK Dbœq‡b we‡kl f~wgKv iv‡L| we‡klZ খুদ্র grm¨ PvlxM‡Yi gvQPv‡l AwaKZi AskMÖnY 

Ges Drcv`b e„w×i d‡j আথ যাভাম্পজক Dbœq‡b gvQ cwienb, evRviRvZKiY Ges Drcv`bKvixi mv‡_ evRvi ms‡hvM AZ¨šÍ 

¸iæZ¡c~Y© n‡q †`Lv w`‡q‡Q| †µZv I we‡µZvi †W‡gvMÖvwdK •ewk‡ó¨i  (‡hgb: eqm, wj½, †ckv, Avq, wkÿv, mvgvwRK 
Ae¯’v, †f․MwjK Ae¯’v, RxebhvÎv BZ¨vw`) ওci wfwË K‡i evRvi e¨e¯’v M‡o I‡V| GQvov Drcvw`Z gv‡Qi cÖRvwZi Dci 

wfwË K‡i wewfbœ ai‡bi gv‡Qi evRvi m„wó nq| Gই •ewkó¨mg~‡ni Dci wfwË K‡i wewfbœ iK‡gi ভৎফাজায M‡o D‡V‡Q| 

 
১.১ ¯’vbxq evRvi: ¯’vbxq RbM‡Yi প্রময়াজনীয় gv‡Qi Pvwn`v wgUv‡bvi Rb¨ MÖvg I kn‡i †h mg Í̄ evRvi M‡o D‡V‡Q †m¸‡jv 

nj ¯’vbxq evRvi| ¯’vbxq evRv‡ii wb¤œwjwLZ •ewkó¨mg~n cÖZ¨ÿ Kiv hvq:  

 evRv‡i Drcvw`Z cb¨ ’̄vbxq Pvwn`vi wfwË‡Z mivmwi weµq Kiv nq|  

 ‡fv³vi µq ÿgZv Kg _vKvq D”P gy‡j¨য  grm¨ল্পণ্যয  GLv‡b weµq Kiv nq bv|  

 ীম্পভতংখ্যক ম্পফল্পক্রতা|  

 ¯’vbxq †fv³vi Lv`¨vf¨vm Abyhvqx mxwgZ msL¨K cÖRvwZi gvQ weµq nq|  

 Pv‡li gva¨‡g Drcvw`Z gvQ †_‡K cÖvK…wZKfv‡e Drcvw`Z gv‡Qi Pvwn`v †ekx _v‡K|  

 evRv‡ii Pvwn`v GjvKvi আথ যাভাম্পজক এফং মকান মকান মক্ষ্ল্পত্র ag©xq g~j¨‡ফv‡ai Ici wbf©i K‡i|  

 

১.২ AvÂwjK evRvi: ¯’vbxq evRvi †_‡K eo| †`‡ki ivRavbx ev eo eo kni¸‡jv‡Z Aew¯’Z Ges Ab¨vb¨ ¯’vbxq evRv‡i 

GLvb †_‡K gvQ mieivn Kiv nq| AvÂwjK evRv‡ii wb¤œwjwLZ •ewkó¨mg~n cwijwÿZ nq| †hgb-  

 ‡fv³v, Drcv`bKvix Ges LyPiv we‡µZvi g‡a¨ ms‡hvMKvix wn‡m‡e KvR K‡i|  

 wewfbœ ai‡bi †µZv _vKvq AwaK cY¨ GLv‡b weµq Kiv m¤¢e|  

 evRvi`i ª̀æZ DVvbvgv K‡i, we‡klZ cÖwZw`bKvi Pvwn`vi ওci wfwË K‡i|  

 ‡µZv‡`i µq ÿgZv অল্পক্ষ্াকৃত মফম্প |  

 

২. evRviRvZKiY 

evRviRvZKi‡Yi `„wó‡KvY †_‡K evRvi n‡”Q, †Kvb cY¨ ev †mevi eZ©gvb I m¤¢ve¨ web¨vm ev mgwó| wewfbœ ai‡bi evRvi 

†hgb- ’̄vbxq evRvi, AvÂwjK evRvi, AvšÍR©vwZK evRvi, cÖwZ‡hvÖwMZvg~jK evRvi, msMwVZ cY¨ evRvi, BZ¨vw`‡Z wewfbœ 

ai‡bi cY¨ evRviRvZ Kiv nq| cªK…Zc‡ÿ evRviRvZKiY n‡”Q GKwU mvgvwRK I e¨e¯’vcbv cÖwµqv, hvi gva¨‡g †Kvb 

e¨w³ (ম্পফল্পক্রতা) ev cÖwZôvb A‡b¨i Rb¨ cY¨ msMÖn, মূল্য ংল্পমাজন I wewbg‡qi gva¨‡g Zvi ফা তাল্পদয ম্পনজ wbR D‡Ïk¨ mdj 

K‡i|  

 

২.১ evRviRvZKiY 7 wU ‘P’ Gi mgwó:  

1. Product (cY¨) 

2. Place ( ’̄vb) 

3. Price (g~j¨) 

4. Promotion (cY¨ cwiwPwZ) 

5. People (Drcv`b I mieivn e¨e¯’vq RwoZ Rbej) 

6. Process (AvniY, cwiPh©v, cÖwµqvKiY I cwienb)  
7. Physical Evidence  (মমভন মভােকজাতকযণ ও মরল্পফম্পরং) 
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২.২  evRviRvZKi‡Yi cÖKvi‡f`:  

1| `jxq evRviRvZKiY ev wecYb (Collective Marketing) 

2| Pzw³wfwËK evRviRvZKiY ev wecYb (Contract Marketing) 

 

২.২.১ ̀ jxq evRviRvZKiY ev wecYb  
`jxq evRviRvZKi‡Y GK`j gvQPvwl msMVb ততম্পয K‡i Zvi gva¨‡g Zv‡`i Drcvw`Z gvQ `jxqfv‡e weµq K‡i| অন্য 

কথায়, GK`j gvQPvwli msNe×fv‡e Drcvw`Z gvQ wecY‡bi Rb¨ প্রল্পয়াজনীয় wewfbœ wµqvKjv‡c RwoZ nIqv| `jB 

ব্যাম্পক্তম্পবম্পত্তক MZ wecY‡bi `vwqZ¡ cvjb K‡i Ges Drcvw`Z gvQ wecY‡bi †ÿ‡Î LiP Kgv‡bvi wel‡q †h․_fv‡e wm×všÍMÖnY 

K‡i| অন্য fv‡e ejv hvq †h, `‡ji gva¨‡g m`m¨iv Zv‡`i Drcvw`Z cY¨ GKKfv‡e weµq bv K‡i `jxq fv‡e weµq K‡i 

c‡Y¨i b¨vh¨ I অম্পধক Avw_©K gybvdv AR©b K‡i| cY¨ weµ‡qi GB cÖwµqv‡K `jxq evRviRvZKiY e‡j| †hgb- 

Dc‡Rjv/BDwbqb ch©v‡q cÖwWDmvi AiMvbvB‡Rkb দরwfwËK cY¨ evRviRvZKiY Ki‡Z cv‡i|  

  

দরwfwËK msNe× gv‡Qi evRviRvZKiY GKwU jvfRbK D‡`¨vM| mggbv Ges GKB cÖKvi gvQ Drcv`‡b RwoZ 20 †_‡K 

25 Rb gvQPvwl wb‡q MwVZ দল্পর evRviRvZKiY m¤ú‡K© gZ wewbgq, evRvi Pvwn`v †gvZv‡eK gvQ Drcv`b I 

evRviRvZKi‡Yi cwi‡ek m„wó nq| gvQPvwliv hLb GKRb Ab¨Rb‡K h‡_ó wek¦vm Ki‡e ZLbB Zv‡`i Drcvw`Z gvQ 

weµq দ্ধম্পত DbœZ Ki‡Z †h․_fv‡e দল্পর KvR Kivi my‡hvM সৃম্পষ্ট n‡e| GB cÖwµqvi c`‡ÿc n‡jv:  দরম্পবম্পত্তক কাজ Kivi 

DcKvwiZv m¤ú‡K© m‡PZbZv m„wó K‡i gvQPvwl‡`i GK‡Î KvR Kivi AvšÍwiK cÖwZkÖæwZ M‡o †Zvjv hv‡Z evRviRvZKiY 

Kvh©µg mgwš̂Z nq| GB aviv¸‡jv দরীয় m`m¨‡`i mv‡_ ‡h․_fv‡e AskMÖnYg~jK Avjvc-Av‡jvPbv, mfv, cwi`k©‡bi 

gva¨‡g DËgfv‡e AR©b Kiv hvq| 

  

`‡ji কণ্যরয wm×všÍ Abyhvqx Drcvw`Z gvQ m`m¨iv wbR `vwq‡Z¡ wba©vwiZ mg‡q msMÖn †K‡›`ª wb‡q Avm‡eb| `jমনতা 

m`m¨‡`i gvQ weµ‡qi তথ্য †iwRóv‡i wjwce× Ki‡eb Ges cÖ‡qvRbxq hvbevn‡bi gva¨‡g evRv‡i wb‡q hv‡eb I `i Klv-

Kwli gva¨‡g gvQ weµq Ki‡eb| wewµZ UvKv H w`‡bB m`m¨‡`i gv‡S weZiY Ki‡eb| D‡jøL¨, cwienb, †Uvj, LvRbv I 

Ab¨vb¨ LiP c‡Y¨i cwigvY Abyhvqx mevB †gvU Li‡Pi Ask AvbycvwZK nv‡i fvMvfvwM K‡i ‡b‡eb|  

 

২.২.১.১ ̀ jxq evRviRvZKi‡Yi D‡Ïk¨:  

 cÖvwšÍK gvQPvwl‡`i Drcv`b I evRviRvZKi‡Yi cwiKíbvq RwoZ Kiv|  

 ফাজাযজাত কযায় দরীয় ম্পক্ত কাল্পজ রাগাল্পনা 

 ফাজাযজাত কযল্পণয ব্যয় কম্পভল্পয় রবযাং বৃম্পদ্ধ কযা 

 অম্পত ক্ষুদ্র িাম্পলল্পদয উৎাম্পদত ভাে ফাজাযজাতকযল্পণয থ সুগভ কযা  

 

২.২.১.২ ̀ jxq evRviRvZKi‡Yi ¸iæZ¡:   

 gvQPvwl‡`i HK¨g‡Zi wfwË‡Z ev †h․_ wm×v‡ন্তi wfwË‡Z gvQ wecYb Ki‡Z cv‡i|  

 gv‡Qi bvh¨g~j¨ wbwðZ nq|  

 ‡fv³vi wbKU gv‡Qi mieivn Z¡ivwš^Z nq|  

 evRvi w ’̄wZkxj _v‡K|  

 `vjvj ev dwoqv‡`i KivjMÖvm †_‡K Drcv`Ke„›` gy³ nq|  

 gv‡Qi mieivn cwienb e¨q mvkÖq nq|  

 gv‡Qi Drcv`b I mieiv‡ni gva¨‡g fvimvg¨ Ae ’̄v eRvq _v‡K|  

 gv‡Qi mieivn †kKj e¨e ’̄vcbv A_©vr mwVK mg‡q gvQ †fv³vi wbKU †cu․Qv‡bv mnRZi nq| 
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২.২.১.৩ ̀ jxq evRviRvZKi‡Yi myweav:  

 gv‡Qi cwigvY e„w× cv‡e Ges `vg †ewk াওয়া মাল্পফ|  

 GKRb gvQPvwl GKKfv‡e gvQ evRviRvZKiY Ki‡j gv‡Qi cwigvY Kg _v‡K, ~̀ieZ©x evRv‡i wb‡q hvIqv 

jvfRbK nq bv| evwoi cv‡k¦© ev ¯’vbxq evRv‡i wewµ Ki‡Z nq d‡j `vg Kg cvq| `jxq evRviRvZKi‡Yi 

G ai‡bi mgm¨v _v‡K bv|  

 gv‡Qi cwigvY †ewk nIqvi Kvi‡Y eo †µZvi „̀wó AvKl©Y Kiv hvq, ~̀ieZ©x eo evRv‡i hvIqv jvfRbK nq, 

GKK evRviRvZKi‡Yi †P‡q cwienb LiP Kg nq, mgq Kg jv‡M, `vg †ewk cvIqv hvq, BZ¨vw`|  

 gv‡Qi cwigvY e„w× Kivi Rb¨ cÖ‡qvR‡b Av‡k cv‡ki/cÖwZ‡ekx bb-wmAvBwR gvQPvwl‡`i gvQI AšÍf©y³ Kiv †h‡Z 

cv‡i|  

 

২.২.২ Pzw³wfwËK evRviRvZKiY 
gvQ e¨emvqx, idZvbxKviK cÖwZôvb wKsev cvBKvix we‡µZv KZ©„K gvQ evRviRvZKi‡Yi wbðqZv weavb mv‡c‡ÿ 

Drcv`‡Ki (wcI) mv‡_ †h Pzw³i gva¨‡g gvQ Drcv`b Kiv nq Zv‡K Pzw³wfwËK Drcv`b Ges GB ai‡bi evRviRvZKi‡Yi 

cÖwµqv‡K Pzw³wfwËK evRviRvZKiY e‡j| G ai‡bi Pzw³‡Z Drcv`K (wcI), wecYbKvix, cY¨ e¨emvqx I idZvwbKviK 

cÖwZôvbmg~‡ni mv‡_ wjwLZfv‡e Pzw³ Kiv nq| Pzw³i g‡a¨ Drcv`‡Ki (wcI) I wecYbKg©x‡`i g‡a¨ wKQz kZ© cwijwÿZ 

nq| Df‡qi mg‡SvZv I Av‡jvPbvi wfwË‡Z cÖ_g cÿ (Drcv`K) I 2q cÿ (wecYbKvix) Gi g‡a¨ Pzw³ Kiv nq| G‡Z 

Df‡qi ¯^v_© mswkøó welq¸wjB cÖvavb¨ cvq| 

Pzw³i wfZ‡i wewfbœ welqvewj †hgb- (১) Drcv`‡bi Rb¨ †h LiP n‡e Zvi ভল্পধ্য মম কর Lv‡Zi LiP Drcv`K (wcI) wb‡R 

enb Ki‡eb Ges মম কর LvZ wecYbKvix enb Ki‡eb মফ, (২) Drcv`‡bi mgq, (৩) AvniY, (৪) gv‡Qi ম্পনধ যাম্পযত g~j¨ 

wba©viY, (৫) mieivn, BZ¨vw` welq¸wj wjwce× _v‡K| 
 

Pzw³wfwËK Drcv`‡bi A‡bK myweav i‡q‡Q-  

 Drcv`K Drcvw`Z gv‡Qi evRviRvZKi‡Yi wbðqZv cvq|  

 gv‡Qi g~j¨ A¯̂vfvweK K‡g †M‡jI Drcv`‡Ki †Kvb †jvKmvb nq bv eis jvfmn wba©vwiZ g~j¨ cvq|  

 gv‡Qi ¸YMZgvb eRvq _v‡K, †Kbbv gv‡Qi ¸YMZgvb eRvq ivLvi Rb¨ wewfbœ KvwiMix welq I mveavbZvi 
ম্পফলয় মূ Pzw³‡Z অন্তভু যক্ত _v‡K|  

 উৎাদনকাযী কল্পরই অম্পধক ম্পফক্রয় মূল্য াওয়ায আা কযল্পত াল্পয|  

 evRviRvZKi‡Yi ম্পনিয়তা gv‡Qi Drcv`b e„w×‡Z mnvqK ভূম্পভকা ারন K‡i|  

 
২.৩ kn‡ii evRvi/mycvi gv‡K©‡Ui mv‡_ ms‡hvM ’̄vcb    
gvQ `ªæZ cPbkxj nIqvq, Avni‡YvËi কাল্পর wewfbœfv‡e Gi ¸YMZgvb bó nIqvi m¤¢vebv _v‡K| ª̀æZ evRviRvZKi‡Yi 

Rb¨ দূল্পযয evRv‡i †bIqv m¤¢e nq bv, KvQvKvwQ MÖvgxY †Kvb evRv‡i weµq Ki‡Z nq মায পমর অম্পধক মূল্য রাল্পব িাম্পল ব্যথ য  

য়। Avni‡YvËi gvQ mwVKfv‡e msiÿY K‡i kn‡ii †Kvb gv‡K©‡U A_ev mycvi gv‡K©‡U evRviRvZ Ki‡Z cvi‡j Drcv`K 

(wcI) jvfmn অম্পধক g~j¨ cv‡e| gvQ msiÿY I cwienb myweavm¤^wjZ kn‡ii gv‡K©‡Ui mv‡_ cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rk‡bi 

(wcI) ms‡hvM ¯’vcb Ki‡j gv‡Qi evRviRvZKiY `ªæZ mvwaZ nq| K‡qKwU cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb wg‡j Zv‡`i ংM„nxZ 

‡ewk cwigv‡Yi gvQ kn‡ii gv‡K©‡U wb‡q evRviRvZ Ki‡Z cv‡i| Drcv`K (wcI) KZ©„K Drcvw`Z gvQ hw` eo eo kn‡i 

evRviRvZ Ki‡Z nq, Zvn‡j kn‡ii †gMvmc ev mycvi gv‡K©‡Ui mv‡_ Aek¨B cÖwWDmvi AiMvbvB‡Rkb Gi ms‡hvM ’̄vcb 

Ki‡Z n‡e|  
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৩. ফাজাযজাতকাল্পর ভাল্পেয ম্পযিম যা 

  ভােল্পক ফযপাম্পয়ত অফস্থায় ফজাল্পয আনল্পত ল্পফ।   

  ডাক (auction) ও খুিযা  ম্পফক্রল্পয়য ভয় ভাে ফযল্পপ আচ্ছাম্পদত থাকল্পত ল্পফ??  

  যাম্পয সূল্পম যয আল্পরাল্পত মযল্পখ ভাে ম্পফক্রয় কযা মাল্পফ না।  

  ভাল্পেয ফাজাল্পয ফজযয/য়াঃম্পনষ্কাল্পনয বাল্পরা ব্যফস্থা থাকল্পত ল্পফ। ম্পফম্পক্রয মল্পল প্রম্পতম্পদল্পনয ভয়রা-আফজযনা দৄল্পয়-মুল্পে 

ম্পযষ্কায কল্পয যাখল্পত ল্পফ।  

  ম্পফম্পক্রয মল্পল ব্যফহৃত াত্র-বান্ড, ঝুম্পে, দা-ফটি, ইতযাম্পদ ৫০ ম্পম্পএভ মলাম্পযনমৄক্ত াম্পন ম্পদল্পয় দৄল্পয় শুম্পকল্পয় যাখল্পত ল্পফ 

(টিওফওল্পয়ল্পরয াম্পনল্পত ১.২৫% মাম্পডয়াভ াইল্পাল্পলাযাইট ম্পভাল্পর ৫০ ম্পম্পএভ মলাম্পযনমৄক্ত াম্পন াওয়া মাল্পফ)।   

  রল্পটয ভল্পধ্য িা ভাে থাকল্পর তা অনম্পতম্পফরল্পম্ব ম্পযল্পয় মপরল্পত ল্পফ।   

  খুিযা ম্পফল্পক্রতায ম্পনকট ফযল্পপয খন্ড ও ফযপ মদওয়া ভাে ভজুত যাখায জন্য অতম্পযক্ত ফযপ ফাক্স অথফা প্রল্পয়াজল্পন 

‘কম্পভউম্পনটি আই ফক্স’ (Community Ice Box) থাকল্পত ল্পফ।  

  ভােল্পক ম্পবম্পজল্পয় যাখায জন্য ফা মবজাল্পনায জন্য টিউফওল্পয়ল্পরয জীফাণুমুক্ত াম্পন ব্যফায কযল্পত ল্পফ।  

৪. ফাজায উন্নয়ল্পনয জন্য ম্পকছু াধাযণ যাভ য  

(১) উন্নতভাল্পনয উকাযনাম্পদ ব্যফায কল্পয বার ভাে উৎাদন কযল্পত ল্পফ । এযয উন্নততয প্রমৄম্পক্ত ল্পমাল্পগ আযল্পণাত্তয 

ভাল্পেয ঠিক ম্পযিম যা কল্পয ভাল্পেয গুণভান মবাক্তায াল্পত ম োল্পনায পূফ য ম যন্ত অক্ষুণ্ণ যাখল্পত ল্পফ ।  

(২) ম্পফল্পল কল্পয ম্পফল্পদী মক্রতাল্পদয আকৃষ্ট কযায জন্য াো ভাল্পেয খাদ্যাবযা ম্পযফতযন কযল্পত ল্পফ এফং িাল প্রম্পক্রয়ায় 

ম্পযফতযন আনল্পত ল্পফ, মমভন- পুকুল্পযয াম্পনয ম্পযফতযন ফা ভাে আযল্পণয য টিওফওল্পয়ল্পরয ম্পযষ্কায াম্পন দ্বাযা ফায ফায 

াম্পন ম্পযফতযন কল্পয কল্পয়ক ঘন্টা ভােল্পক ‘মগার’ কম্পযল্পয় মনয়া (depuration), ইতযাম্পদ।   

 (৩) তজফ ভাে িাল দ্ধম্পতয প্রফতযন কযা প্রল্পয়াজন।  

 (৪) প্রল্পমাজয কর মক্ষ্ল্পত্র ‘উত্তভ ভৎস্যিাল অনুীরন’ কযল্পত ল্পফ।  

(৫) ফাজায ম্পযিারনায় ম্পনল্পয়াম্পজত ব্যম্পক্তফগ যল্পক ভাল্পেয গুণাগুণ ংযক্ষ্ণ এফংফাম্পণজয ংক্রান্ত মদম্প ও তফল্পদম্পক ম্পফম্পধভারা 

িল্পকয অফম্পত থাকল্পত ল্পফ এফং তা মভল্পন িরল্পত ল্পফ। 

 (৬) ম্পফল্পদল্প যপ্তাম্পনল্পমাগ্য ভৎস্যণ্য ততম্পযল্পত অম্পধকতয ভল্পনাম্পনল্পফ কযল্পত ল্পফ।  

(৭) মদম্প এফং তফল্পদম্পক - উবয় ফাজাল্পযয জন্য কর প্রকায ভৎস্যল্পণ্যয উৎাদল্পন, ম্পযিম যায় এফং প্রম্পক্রয়া কযল্পণ 

প্রল্পয়াজনীয় ভান ঠিক যাখল্পত ল্পফ। 

 (৮) ণ্যভাল্পনয নদ মদয়ায জন্য ঠিক নদ প্রদাল্পন ক্ষ্ভ গল্পফলণাগায গল্পে তুরল্পত ল্পফ।  

(৯) শুদৄ আযল্পণয ল্পযই নয়, ভৎস্য উৎাদন প্রম্পক্রয়ায জন্য প্রল্পয়াজনীয় ভানম্মত উকযণাম্পদ সুরল্পব াওয়া ম্পনম্পিত 

কযল্পত ল্পফ। 

(১০) ভৎস্য আযণ মথল্পক আযম্ভ কল্পয মবাক্তা অফম্পধ ম ৌঁোল্পনা ম যন্ত কর মক্ষ্ল্পত্র ভােল্পক ঠাণ্ডা ম্পযল্পফল্প যাখায জন্য ম্পভ 

ম্পকর (Cool Chain) এয সুরব ও কাম যকয ব্যফস্থা গল্পে তুরল্পত ল্পফ। 

 (১১) ফাজাযজাত কযায প্রল্পয়াজনীয় কর মক্ষ্ল্পত্র জ ল্পতয ঋণ সুম্পফধা প্রদাল্পনয সুল্পমাগ সৃম্পষ্ট কযল্পত ল্পফ।  
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 02 mgq: 09:45-10:45 †gqv`Kvj: 60 wgwbU 
   

wk‡ivbvg:  gv‡Qi mieivn wkKj (Supply Chain) e¨e¯’vcbv  

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvv? ? AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ক্ষনতৃবৃন্দ 

j¶¨:  cÖwWDায AiMvbvB‡Rkb Gi ক্ষনতৃবৃন্দণ্যক gv‡Qi mieivn দকর e¨e¯’vcbv  wel‡q aviYv †`qv n‡e 

hv‡Z Zviv gv‡Qi mieivn †kKj e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© my®úó aviYv jvf Ki‡Z cv‡ib| 

D‡Ïk¨:  G Awa‡ekb †k‡l AskMÖnYKvixMY - 

 mieivn দকর e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb| 

 gvQ evRv‡ii mieivn e¨e¯’v m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb। 

 gv‡Qi mieivn দকর e¨e¯’vcbvq wcI'i কাম গাফদর m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb। 

 

 

welqm~Wp Av‡jvP¨ welq cªwk¶Y c×wZ mgq 

f~wgKv 3 wgwbU 

 ¯^vMZ  

 c~e©eZ©x Awa‡ek‡bi Av‡jvKcvZ 

 eZ©gvb Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM 

 DØy×KiY 

e³…Zv 

I 

cÖ‡kœvËi 

 

welqe ‘̄ 52 wgwbU 

 mieivn দকর e¨e¯’vcbv (Supply Chain Management) 

 mieivn দকর e¨e¯’vcbvi KvR 

 ¯’vbxq ভৎস্য evRv‡ii mieivn e¨e¯’v  

 gvQ idZvwb mieivn e¨e¯’v 

 gv‡Qi mieivn দকর e¨e¯’vcbvq wcI’i কাম গাফদর  

 ভাণ্যেয ফাজাণ্যযয প্রকাযণ্যবদ 

 
e³…Zv 

I 

cÖ‡kœvËi 

 

mvi-ms‡¶c 5 wgwbU 

 g~j welq¸‡jv cybiv‡jvPbv 

 n¨vÛAvDU weZiY 

 cieZ©x Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM 

 ab¨ev` 

e³…Zv 

I 

cÖ‡kœvËi 

 

cÖwk¶Y mnvqK mvgMªx: gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc, †nvqvBU †evW©, gvK©vi, wbDRwcÖÈ, n¨vÛ-AvDU, BZ¨vw`| 
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gv‡Qi mieivn দকর e¨e¯’vcbv  

(Fish Supply Chain Management) 

১. সরবরাহ শিকল কী?  
ক্ষকান ণ্যেয উৎাদন ক্ষথণ্যক অযম্ভ কণ্যয দফতযণ ব্যফস্থায ক্ষল ম গন্ত গৃীত কর কণ্যভ গয ভদষ্টআ যফযা দকর।   

উদাযণ- ভৎস্যণ্যেয ক্ষফরায় ভাে চাল কযায কর উকযণ ংগ্র কযা ক্ষথণ্যক শুরু কণ্যয কুণ্যয ভাে চাল কণ্যয ভাণ্যেয উৎাদন 

এফং উৎাদণ্যনয য অযণ্যণািয দযচম গা, প্রদক্রয়াকযণ, প্যাণ্যকদজং, দযফন, দফক্রয় – আতযাদদ কর কাজ ন্তভু গক্ত। এণ্যেণ্যে ভাে 

উৎাদন ম গন্ত প্রথাভাং শ্চাৎ ংণ্যমাজন ফা (Backward linkage) এফং উৎাদণ্যনয য ণ্যত ক্ষবাক্তা ম যন্ত প্রল্পয়াজনীয় কর 

কাজ থ গাৎ দিতীয়াং, মু্মখ ংণ্যমাজন ফা (Forward linkage)।  

 

ন্য কথায় এটি ণ্যরা ক্ষকান ে ফা ক্ষফা উৎাদনকাযীয দনকট ণ্যত ক্ষবাক্তায কাণ্যে ক্ষৌণ্যে ক্ষদয়ায স্তান্তয প্রদক্রয়া।  

 

২. সরবরাহ শিকল বযবস্থানা (Supply Chain Management) কী?  
mwVK cY¨wU mwVK mg‡q mwVKfv‡e †fv³vi nv‡Z Zz‡j †`qvB mieivn †kKj e¨e¯’vcbvi KvR| GKwU cY¨ Drcv`b ’̄j 

†_‡K wVK mg‡q KvswLZ †µZvi wbKU ¸YMZgvb eRvq †i‡L †c․u‡Q w`‡Z †hmফ e¨e¯’v MÖnY Kiv nq, Zvi meB mieivn 

†kKj e¨e¯’vcbv AšÍf©y³| ক্ষমভন ক্ষকান প্রদক্রয়াকযণ প্রদতষ্ঠাণ্যনয জন্য কাঁচাভার ক্রয় কযা ক্ষথণ্যক শুরু কণ্যয দযকেনা, ংযেণ, 

ে প্রস্তুত  দফণন কাম গক্রভ দেতা কাণ্যয ভয়ভত  কভ খযণ্যচ প্রস্তুত কণ্যয উদেষ্ট ক্ষক্রতায াণ্যত ক্ষৌৌঁণ্যে ক্ষদয়ায মুদয় কাজ 

সুশৃঙ্খরবাণ্যফ ম্পূণ গ কযায নাভআ যফযা দকর ব্যফস্থানা। যফযা দকর ব্যফস্থানায় গৃীত কাম গাফদরয কাযণ্যণ মূল্য ংণ্যমাজন 

(Value Addition) ণ্যত াণ্যয এফং ণ্যয় থাণ্যক।  G cÖwµqvi gva¨‡g GKwU KuvPvgvj †fv³vi দনকট e¨envi-Dc‡hvMxfv‡e 

†c․u‡Q hvq| Z‡e c‡Y¨i gvb I cÖwZkÖæত mgq iÿv Kiv cY¨ mieiv‡ni ¸iæZ¡c~Y© kZ©|  

 

৩. mieivn শিকল e¨e¯’vcbvi KvR 
cY¨ msMÖ‡ni GKwU myôz cwiKíbv, cY¨ µq ev cY¨ msMÖn, mw¾ZKiY ev ক্ষেম্পনফ×KiY, cY¨ ¯’vbvšÍi, cY¨ ংযেণ, 

দযফদতগত ে  mieivn, cY¨ weµq Ges weµ‡qvËi †mev, BZ¨vw` mieivn দকর e¨e¯’vcbvi KvR| wb¤œwjwLZ KvR¸‡jv 

mieivn দকর e¨e¯’vcbvi cÖavb KvR-  

 ণ্যেয mvgম্পগ্রK e¨e¯’vcbv|  

 ভানিন্ন কাঁিাভার উৎাদন ফা ংগ্র e¨e¯’vcbv| 

 c‡Y¨i A_©‣bwZK e¨e¯’vcbv|  

 প্রণ্যয়াজণ্যন প্রদক্রয়া কযণ e¨e¯’vcbv| 

 c‡Y¨i A_© cÖ`vb ev cwi‡kva e¨e¯’vcbv|  

 উৎাদদত c‡Y¨i weZiY e¨e¯’vcbv|  

 চূড়ান্ত c‡Y¨i mieivn/cwienb e¨e¯’vcbv|  

 ‡µZv mvavi‡Yi জন্য দফক্রক্ষয়যািয †mev e¨e¯’vcbv|  

 

৪. বাাংলাদদদি মাছ সরবরাহ বযবস্থাাঃ 
ফাংরাণ্যদণ্য Drcvw`Z gvQ †fv³vi wbKU †c․uQv‡bv Ges †fv³vi Ae¯’v‡bi Dci wfwË K‡i mvaviYZ `yB ai‡bi mieivn 

e¨e¯’v M‡o D‡V‡Q| †hgb: gvQ idZvwb mieivn e¨e¯’v I ¯’vbxq gvQ ফাজাণ্যয mieivn e¨e¯’v|  

 

ভাে যপতাদন যফযা ব্যফস্থা 
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ভৎস্য খাদ্য যফযা  

 

 

 

 

স্থানীয় ভাে যফযা ব্যফস্থা 

 

৪.১  বযন্তযীণ ফাজাণ্যয ভাণ্যেয যফযা ব্যফস্থা    

GB e¨e¯’vq 

 ‡fv³v‡`i wbivc` gvQ ম্পদকগত aviণv Kg _v‡K|  

 ‡fv³vi Kv‡Q gv‡Qi g~j¨ Ges ণ্যজ বুঝ মায় এভন m‡ZRZv g~j we‡eP¨ welq|  

 Drcv`bKvix/cvBKvi/LyPiv we‡µZvi wbKU †_‡K ‡fv³v gvQ µq K‡i|  

 we‡µZvMY e¨w³MZ mybvg Aÿzbœ ivLvi †Póv K‡i|  

 ¯’vbxq gvQ evRv‡য gv‡Qi mieivn I `vg wbqš¿Y Kiv KwVb| 

 

৪.২ gvQ idZvwb mieivn e¨e¯’v 

GB e¨e¯’vq 

 †fv³v Lv`¨ wbivcËvi Rb¨ LyPiv we‡µZv‡K `vwqZ¡kxj g‡b K‡i|  

 LyPiv we‡µZv Zvi cY¨‡K DrK…ó eªvÛ wn‡m‡e evRv‡য cÖwZwôZ Ki‡Z Pvq|  

 cÖwZwU eªv‡Ûi Avjv`v g~j¨ _v‡K Ges mieivn e¨e¯’vi cÖwZwU av‡c Zv wbwðZ Ki‡Z nq|  

 we‡µZv‡K Zvi eªv‡Ûi mybvg Aÿzbœ ivLvi Rb¨ তগক  ণ্যচষ্ট থাকণ্যত য় |  

 mieivn e¨e¯’vi cÖwZwU av‡c ভাণ্যেয পুদষ্টভান ংযেণ কযায ব্যফস্থা ফজায় যাখা য়।  

 

৫. মাদছর বাজাদরর প্রকার ভেদাঃ স্থানীয় মাদছর বাজার সাধারণত শনম্নরূদর হদয় থাদক-  
৫.১ প্রাথদভক ফাজায।  এআ ধযণ্যনয ফাজাণ্যয ক্ষবাক্তা ফা অড়তদাণ্যযয কাণ্যে যাদয দফক্রয় কযা োড়া কখণ্যনা কখণ্যনা ভ্রাম্যভাণ 

ংগ্রকাযী ক্ষমভন পদযয়া, ভাজন ফা ক্ষজাগানদায – এযা প্রাথদভক ফাজাণ্যয দক্রয় থাণ্যক । এযা ভাে ংগ্রণ্যয জন্য ক্ষনৌকা, োক 

আতযাদদ ব্যফায কণ্যয থাণ্যক । ক্ষকান ক্ষকান ভয় নদীয ঘাণ্যট ক্ষজণ্যরযা যাদয এণ্যদয কাণ্যে ফাদকণ্যত চড়া সুণ্যদ ভাে “দফক্রয়” কণ্যয 

থাণ্যক মাণ্যক দাদন ফরা য় । এণ্যেণ্যে দাদন গ্রণকাযী ক্ষজণ্যরযা ঐকর অড়তদায ফা ভাজনণ্যদয কাণ্যে তায কর অদযত ভাে 

দফক্রয় কযণ্যত ফাধ্য থাণ্যক।  

 

৫.২ ভাধ্যদভক ফাজায। উদযউক্ত ভাজনযা স্থানীয় খুচযা (দনকাদয), স্থানীয় াআকায থফা স্থানান্তযকাযী (ফড় াআকায) - এণ্যদয 

দনকট তাণ্যদয ংগৃীত ভাে দফদক্র কণ্যয ক্ষদয়।  স্থানান্তযকাযীযা কখণ্যনা কখণ্যনা ব্যাাযী ফা চারাদন নাণ্যভ দযদচত । এখাণ্যন দফক্রয় 

কভ গটি াধাযণত একজন ভধ্যস্তাকাযীয (অড়তদায) ভাধ্যণ্যভ ণ্যয় থাণ্যক , দমদন  ক্ষখারা ডাণ্যকয (Open auction) ভাধ্যণ্যভ কাজটি 

ম্পন্ন কণ্যয থাণ্যকন।  ভধ্যস্তাকাযী কাজটি কণ্যযন ৬ - ১০% কদভন ায়ায জন্য।  

 

      

          ব্রুড 

    

     যািাম্পয 

    

     ভৎস্যিাম্পল 

         

       ম্পডল্পা/আেৎ 

    

     প্রম্পক্রয়াকাযী 

     

     যপতাদনকাযক 

    

     খুিযা ম্পফল্পক্রতা 

    

       মবাক্তা 

   খাদ্যউকযণ  

     যফযাকাযী  

         খাদ্য  

     উৎাদনকাযী              

   

      খাদ্য ম্পফল্পক্রতা            

    

        ব্রুড 

         

       যািাম্পয 

    

     ভৎস্যিাম্পল 

     

 আেৎ/াইকাযী ফাজায  

    

      খুিযা ফাজায 

    

       মবাক্তা 
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৫.৩ উচ্চভাধ্যদভক ফাজায। স্থানান্তযকাযী ক্ষমভন াআকায, ব্যাদয, চারাদন  - এণ্যদয িাযা দূযফতী ক্ষজরা ণ্যযয াআকাদয ফাজাণ্যয ভাে 

স্থানান্তদযত ণ্যয় থাণ্যক। এখাণ্যন ফড় ভাণ্যয অড়তদায কতৃগযক স্থানীয় খুচযা দফণ্যক্রতা (দনকাদয) এফং াআকাদয দফণ্যক্রতায (াআকায) 

দনকট ভাে দফক্রয় কযা য়।  

 

৫.৪ চুড়ান্ত ক্ষবাক্তা ফাজায।  উচ্চভাধ্যদভক ফাজায ক্ষথণ্যক ভাে ক্রয় কণ্যয াআকাদয ব্যফায়ীযা উণ্যজরায ফা ঐ ক্ষেদণয ফাজাযমূণ্যয 

খুচযা দফণ্যক্রতাণ্যদয দনকট ভাে দফক্রয় কণ্যয ক্ষদয়। এখান ক্ষথণ্যক ভাে যাদয ক্ষবাক্তায দনকট ক্ষৌণ্যে মায়। ফড় ণ্যয এআ ফাজাযগুণ্যরা 

কখণ্যনা কখণ্যনা “ সুায ” এয ক্ষচাযা ধাযণ কণ্যয।  

 

৬. gv‡Qi mieivn দকর e¨e¯’vcbvq cÖwWDmvর AiMvbvB‡Rkb (wcI) Gi Kvh©veদর  
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(১) gv‡Qi mieivn †kKj e¨e¯’vcbvi cÖwZwU †ÿ‡Î gv‡Qi DËg gvb I wbivc` Kivi j‡ÿ¨ gReyZ I cÖwZ‡hvwMZvg~jK 

myweav wbwðZ K‡i cÖwWDmvয AiMvbvB‡Rkb (wcI) Zzjbvg~jKfv‡e b¨vh¨ `v‡g বাণ্যরা gvQ msMÖn, gvQ msiÿY, gvQ 

cÖwµqvKiY I gvQ mieivn wbwðZ Ki‡Z cv‡i|  

(২) cÖwWDmvয AiMvbvB‡Rkb (wcI) gv‡Qi Dc‡hvMMZ cwieZ©b, gv‡Qi msMÖn cš’v m¤ú‡K© †LvR-Lei ivLv, c‡Y¨i 

Drcv`b D™¢veb, †ePv‡Kbv we‡kølY, cwi‡ekK I mieivnKvix‡`i mv‡_ m¤úK© Dbœq‡b mnvqZv BZ¨vw` KvR Ki‡Z cv‡i|  

(৩) cÖwWDmvয AiMvbvB‡Rkb (wcI) gv‡Qi mieivn I †ePv‡Kbvi wel‡q `ªæZ wm×všÍ Ges AMÖvwaKvi wfwË‡Z gvQ mieiv‡ni 

KvR wbwðZ Ki‡e|  

(৪) gv‡Qi evRviRvZKiY wel‡q cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evqb KivI cÖwWDmvয AiMvbvB‡Rkb (wcI) Gi GKwU ¸iæZ¡c~Y© 

KvR|  

(৫) ভাণ্যেয শ্চাৎ ংণ্যমাগ (Backward linkage) থ গাৎ ভাণ্যেয উৎাদন এফং মু্মখ ংণ্যমাজন ( Forward 

linkage) থ গাৎ দফণন, উবয় ক্ষেণ্যেআ দমূ তাণ্যদয দক্রয় ভূদভকা যাখণ্যত াণ্যয। 

(৫.১) শ্চাৎ ংণ্যমাণ্যগয জন্য  দণ্যদয ভূদভকা – এণ্যেণ্যে দণ্যদয কভ গণ্যেে উন্নত প্রযুদক্ত ংগ্র কযা ক্ষথণ্যক অযম্ভ কণ্যয 

ভাে চাণ্যলয জন্য প্রণ্যয়াজনীয় উৎকৃষ্ট ভাণ্যনয উকযণ (ক্ষমভন ভানম্মত ক্ষানা, ভৎস্য খাদ্য, যাায়দনক ায আতযাদদ) 

ংগ্র কণ্যয জরাণ্যয় দনদদ গষ্ট দযভাণ্যণ প্রণ্যয়াগ দনদশ্চত কযা 

(৫.২) মু্মখ ংণ্যমাণ্যগয জন্য প্রণ্যয়াজনীয় যফযা ব্যফস্থায় দণ্যদয কযনীয়  

 ফাজাযজাতকযণ্যণয জন্য ভৎস্য অযণ-পূফ গ ব্যফস্থাদদ গ্রণ কযা ফা যাভ গ ক্ষদয়া;  

 ঠিক ভয় এফং দনয়ণ্যভ ভৎস্য অযণ কযা;  

 বার াদন দদণ্যয় অদযত ভাে ক্ষধৌত কণ্যয অযণ্যণািয দযচম গা  ংযেণ্যণয মাফতীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা;  

 ফযপ দদণ্যয় দ্রুত ংযেণ কণ্যয ঠাণ্ডা ব্যফস্থা ( cool chain) ফজায় ক্ষযণ্যখ খুচযা ফা াআকাদয উবয়দফধ 

ফাজাণ্যযয ভাধ্যণ্যভ  ক্ষবাক্তায দনকট ভান ম্পন্ন ভাে ক্ষৌৌঁণ্যে ক্ষদয়া;   

 তাজা ভাে দযফণ্যন মথামথ ণ্যমাদগতা প্রদান কযা;  

 প্রণ্যমাজয ক্ষেণ্যে ভৎস্যজাত ে উৎাদণ্যন যাভ গ প্রদান থফা দনণ্যজযাআ এফ ব্যাাণ্যয ফাজায-চাদদায 

দবদিণ্যত উণ্যদ্যাগ গ্রণ কযা; 

 ফ গাফস্থায় চাদলয ন্যায্যমূল্য প্রাদপ্তণ্যত য়তা প্রদান কযা।  

 

৭. শবদিষ কদয়কশি াাআকাশর বাজাদরর ধরন  
 

৭.১ ফাংরাণ্যদ ভৎস্য উন্নয়ন ক গণ্যযন (BFDC) ক্ষদণ্য কণ্যয়কটি উন্নত ভাণ্যেয াআকাদয ফাজায চালু ক্ষযণ্যখণ্যে। এআগুণ্যরায বফদষ্টযঃ  

 

 উন্নত ফকাঠাণ্যভা ম্বদরত ফাজায, 

 ভাণ্যেয ফাজায নীচতরায়, দপ উণ্যযয তরায়, 

 াকা ক্ষভণ্যঝ, ভাে যাখায উঁচূ প্লাটপভ গ, উন্নত জর দনষ্কান ব্যফস্থা, য়ঃদনষ্কান ব্যফস্থা,  

 ভজবুত ক্ষা াআণ্যয ভাধ্যণ্যভ প্রচুয বার াদন যফযাণ্যয ব্যফস্থা,  

 ফযপ বাোয এফং ফযপায়ণ্যনয সুদফধা এফং  

 বার যাস্তা  দযফণ ব্যফস্থা ম্বদরত। 

 

৭.২ ক্ষফযকাযী ব্যফস্থায় দযচাদরত াআকাদয ফাজায। 
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এখানকায দযদস্থদত BFDC এয াআকাদয ফাজাযমূণ্যয তুরনায় ক্ষফ খাযা। ণ্যনক সুণ্যমাগ-সুদফধাআ এখাণ্যন ফতগভান।  

 

 ক্ষফদযবাগ ক্ষেণ্যেআ ভাণ্যেয ফাজায ক্ষখারা জায়গায় দযচাদরত য়, োদ ক্ষনআ।  

 ভাে ক্ষধায়া  য়ঃদনষ্কাণ্যনয ম গাপ্ত সুদফধা ক্ষনআ। 

 টয়ণ্যরট, বার াদন যফযাণ্যয ব্যফস্থা ক্ষনআ। 

 ীদভত জায়গায কাযণ্যণ ফযপায়ণ্যনয কাজ কযা য় মেতে।  

 এখাণ্যন ক্ষখাণ্যন ভয়রা াদন জণ্যভ ক্ষথণ্যক পুণ্যযা দযণ্যফ ক্ষনাংযা, কদাকায ণ্যয় থাণ্যক। ক্ষক্রতাণ্যদয জন্য ক্ষটি ক্ষভাণ্যট 

সুখকয নয়। 

 এআফ ফাজাণ্যয ভাে দ্রুত নষ্ট ণ্যয় মায়ায ম্ভাফনা থাণ্যক। 

 দযয ক্ষমণ্যতু স্বে, ক্ষণ্যতু ফ গাদধক দফক্রণ্যয়য ভণ্যয় (Peak Hour)  ক্ষক্রতা  দফণ্যক্রতায উণ্যচ যা দবণ্যড় 

স্বাবাদফক কাম গক্রভ ব্যত য়   

 

উদাযণ দণ্যণ্যফ ফরা মায়, ঢাকায ক্ষায়াদযঘাণ্যটয াআকাদয ফাজায। কাযয়ান ফাজাণ্যযয একআ ফস্থা। ক্ষক্রতা াধাযণ, দফণ্যক্রতা 

এফং ভাণ্যেয স্বাস্থয দফণ্যফচনা কণ্যয ফস্থায উন্নদতয জন্য ংদিষ্ট করণ্যক দ্রুত মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযণ্যত ণ্যফ  
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      Awa‡ekb cwiKíbv 
দদনঃ০২ ভয়ঃ ১০:৪৫-১১:৪৫ ক্ষভয়াদকারঃ ৬০ দভদনট 

wk‡ivbvg: Drcvw`Z gv‡Qi g~j¨ ms‡hvRb (Value Addition)  

Afxó `j:  প্রদডউায AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ক্ষনতৃবৃন্দ  

j¶¨:  প্রদডউায AiMvbvB‡Rkb Gi ক্ষনতৃবৃন্দণ্যক Drcvw`Z gv‡Qi g~j¨ ms‡hvRb wel‡q aviYv †`qv n‡e hv‡Z 

Zviv Drcvw`Z gv‡Qi g~j¨ ms‡hvRb m¤ú‡K© my®úó aviYv jvf Ki‡Z cv‡ib|  

D‡Ïk¨:  G Awa‡ekb †k‡l AskMÖnYKvixMY - 

 Drcvw`Z c‡Y¨ g~j¨ ms‡hvRb m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb| 

 grm¨c‡Y¨ g~j¨ ms‡hvR‡bi myweavmg~n I Amyweavmg~n m¤ú‡K© †R‡b ংদিষ্ট grm¨Pvwl‡`i 

Drcvw`Z gv‡Qi b¨vh¨g~j¨ প্রাদপ্তণ্যত যাভ গ প্রদান Ki‡Z cvi‡eb|  
 

welqm~wP Av‡jvP¨ welq cªwk¶Y c×wZ mgq 

f~wgKv  3 wgwbU 

  ¯^vMZ  

 c~e©eZ©x Awa‡ek‡bi Av‡jvKcvZ 

 eZ©gvb Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM 

 DØy×KiY 

e³…Zv 

I 

cÖ‡kœvËi 

 

welqe ‘̄   52 wgwbU 

  Drcvw`Z c‡Y¨ g~j¨ ms‡hvRb কী Ges †Kb? 

 grm¨c‡Y¨ g~j¨ ms‡hvR‡bi myweavmg~n 

 grm¨c‡Y¨ g~j¨ ms‡hvR‡bi Amyweavmg~n 

 ভৎস্য যফাযা দকর  মুল্যদকণ্যরয ভণ্যধ্য অন্তঃ ম্পকগ  

e³…Zv 

I 

cÖ‡kœvËi 

 

mvi-ms‡¶c 5 wgwbU 

  g~j welq¸‡jv cybiv‡jvPbv 

 n¨vÛAvDU weZiY 

 cieZ©x Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM 

 ab¨ev` 

e³…Zv 

I 

cÖ‡kœvËi 

 

cÖwk¶Y mnvqK mvgMªx: gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc, †nvqvBU †evW©, gvK©vi, wbDRwcÖÈ, n¨vÛ-AvDU, BZ¨vw`| 
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 Drcvw`Z gv‡Qi g~j¨ ms‡hvRb 

(Value Addition) 

১. মূলয সাংদ াজন কী এবাং ভকন?  
একটি উৎাদনকাযী ফা দনভ গাণকাযী প্রদতষ্ঠান তাণ্যদয উৎাদদত ে ক্ষক্রতা ফা ক্ষবাক্তায দনকট ক্ষৌৌঁোণ্যনায অণ্যগ ণ্যন্য ফা ক্ষফায় ক্ষম 

ভান ংণ্যমাজন কণ্যযন তায জন্য ক্ষম মুল্য ংণ্যমাদজত য় ক্ষটাআ মুল্য ংণ্যমাজন। ন্য কথায় ফরা মায়, একটি উৎাদদত দ্রণ্যব্যয ফা 

ক্ষফায গ্রণণ্যমাগ্যতা ফাড়াণ্যনায জন্য উক্ত দ্রব্য ফা ক্ষফায াণ্যথ মা দকছু যুক্ত কযা য় ক্ষফদকছুআ মূল্যভাণ্যনয দবদিণ্যত দ্রব্য ফা 

ক্ষফাটিণ্যক মূল্য ংণ্যমাদজত (Value added) দ্রক্ষব্য ফা ক্ষফায় দযণত কণ্যয।  

ক্ষক্রতা/ক্ষবাক্তা এফং ক্ষফাগ্রীতায ক্রয় ফা অদথ গক েভতাআ চূড়ান্ত দফচাণ্যয দনধ গাযণ কণ্যয ক্ষদয় একজন উৎাদনকাযী/দনভ গাণকাযী ফা 

ক্ষফা প্রদানকাযী তায  ে ফা ক্ষফায় কতটকু মূল্য ংণ্যমাজন কযণ্যফন মা  ে ফা ক্ষফাটিণ্যক গ্রাণ্যকয চাদদা-ভাদপক কণ্যয দদণ্যত 

াণ্যয। উন্নততয দ্রব্য ফা ক্ষফায গূণ ম্পণ্যকগ ক্ষবাক্তা ফা গ্রীতায ণ্যচতনা সৃদষ্ট তাআ এআ মুল্য ংণ্যমাজন কাম গক্রণ্যভয একটি দযাম গ 

ং। কাযণ , ক্রয় েভতা থাকণ্যর উন্নতভাণ্যনয দ্রব্য ফা ক্ষফা ব্যফাণ্যযয াথ গকতা মদদ তায কাণ্যে মথাম থ বাণ্যফ তুণ্যর ধযা না য় 

এফং ক্ষক্রতা/গ্রীতা মদদ উন্নতভাণ্যনয দ্রণ্যব্যয ফা ক্ষফায উণ্যমাদগতা ম্পণ্যকগ অগ্রী না ণ্যয় ঊণ্যঠন তাণ্যর ক্ষ মূল্য ংণ্যমাদজত দ্রব্য ফা 

ক্ষফা দফদক্রত ফস্থায় ণ্যয ক্ষথণ্যক উৎাদনকাযী ফা ক্ষফা প্রদানকাযীয অদথ গক েদতয কাযণ ণ্যয় দাঁড়াণ্যত াণ্যয।  

মুল্য ংণ্যমাদজত  ে ফা ক্ষফা ংদিষ্ট উৎাদনকাযী ফা ক্ষফা প্রদানকাযীণ্যক ফাজাণ্যয একটি প্রদতণ্যমাদগতামূরক সুদফধা এণ্যন ক্ষদয়। 

তণ্যফ এটি তখনআ ঘটণ্যফ মখন ক্ষক্রতা ফা ক্ষফা গ্রীতায চাদদা  াভণ্যথ গয প্রদত রেয ক্ষযণ্যখ মূল্য ংণ্যমাজণ্যনয কাজটি কযা ণ্যফ  

wewfbœ Dcv‡q grm¨ c‡Y¨ g~j¨ ms‡hvRbb Kiv †h‡Z cv‡i| এয কাযণগুণ্যরা n‡Z cv‡i †fv³vi cQ›`, evRv‡ii Pvwn`v, 

cÖhyw³MZ DrKl©, cwiewZ©Z evRvi e¨e¯’vi mv‡_ অণ্যয়য াভঞ্জস্য যাখায Rb¨|  

 D™¢vebx cÖhyw³i cÖ‡qvM: RxešÍ gvQ weµq, †cvbv gvQ cwien‡b Aw·‡Rb e¨envi grm¨ c‡Y¨I g~j¨ ms‡hvRb †ÿ‡Î 2wU 

D™¢veb| 

 gvQ †K‡U দযষ্কায দযচ্ছন্ন কণ্যয (Dressing) weµq কযা একটি উদ্ভাফন ফা ংণ্যমাজন। GQvov Avgv‡`i †`‡ki cÖPwjZ 

wewfbœ grm¨c‡Y¨ g~j¨ ms‡hvRb c×wZmg~n nj- রফণাদয়ত gvQ I ïUwK|  

১.১ grm¨c‡Y¨ g~j¨ ms‡hvR‡bi myweavmg~nt  

 ‡fv³vi cwiewZ©Z Rxebhvc‡bi mv‡_ Zvj wgjvq|  

 Kg দাদভ gvQ‡K ণ্যোকৃত উচ্চতয g~‡j¨ ফাজাণ্যয weµq wbwðZ Kiv hvq Ges াধাযণবাণ্যফ ভানুণ্যলয AcQ‡›`য gvQmg~‡ni 

e¨envi wbwðZ Kiv hvq|  

 Kg©ms ’̄vb m„wó nq|  

 D‡`¨v³v m„wó nq Ges যপতাদন e„w× cvq  অভদাদন n«vm cvq|  

 ‡fv³vi জন্য Lv`¨ cÖ¯‘‡Zi avc Ges mgq Kgvq|  

১.২ grm¨c‡Y¨ g~j¨ ms‡hvR‡bi Amyweavmg~nt  

 c‡Y¨i g~j¨ e„w× cvq Z‡e g~j¨ wbf©i K‡i c‡Y¨i gvb †mev Ges `vg; †hgb- AvKl©Yxq c¨v‡KU,  c‡Y¨i cwiwPwZ BZ¨vw`i 

য।  ফােম্পত মূল্য ংল্পমাজল্পনয কাযণ না জানা থাকল্পর ফা প্রল্পয়াজনীয় মফাধ না কযল্পর ফােম্পত মূল্য প্রদাল্পন অল্পনক মক্রতাযই অনাগ্র 

থাকল্পফ  

 DbœZ cÖhyw³i cÖ‡qvM cÖ‡qvRb nq|  
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Gফ ‡ÿ‡Î gvQ  ংযেণ্যণয  Rb¨ †Kvì †óv‡iR, gvQ‡K eidvwqZ Kiv, gv‡Qi ïUwK Ges Avni‡YvËi gRy` I cwiPh©v এফং 

cwien‡bi e¨e¯’v Dbœq‡bi gva¨‡g cÖwWDmvয AiMvbvB‡Rkb ভাণ্যেয পুদষ্টভান ফজায় যাখায় াায্য কণ্যয  grm¨c‡Y¨ g~j¨ ms‡hvRb 

Ki‡Z cv‡i| 

২.  মৎস্য সরবারাহ শিকল ও মুলযশিকদলর মদধয াঅন্তাঃ সম্পকক 

ভাে ক্ষমখাণ্যন উৎাদদত য় ক্ষখাণ্যন উৎাদণ্যনয  অেঅংই ব্যফহৃত য়  পুকুয ভাম্পরল্পকয  াদযফাদযক প্রণ্যয়াজণ্যন। ফাকী ং, দফণ্যল 

কণ্যয ফাদণদজযকবাণ্যফ ভাে চাল কযা ণ্যর তায প্রায় পুণ্যযাটায়আ াদযফাদযক বাণ্যফ ব্যফাণ্যযয সুণ্যমাগ কভ। ক্ষণ্যেণ্যে উৎাদদত ভাণ্যেয 

ফড় ংণ্যকআ দফক্রণ্যয়য উণ্যেণ্যশ্য নে াঠাণ্যত য়। এয জন্য ফাড়দত ভয়  দযফণ্যনয প্রণ্যয়াজন য়। ভাে খুফআ চনীর দ্রব্য। 

দযফণ্যনয অণ্যগআ ভাে ক্ষধায়া, ফযপাদয়ত কযা, ক্ষভাড়কজাত কযা, আতযাদদয প্রণ্যয়াজন য়। তাযয দযফন-উণ্যমাগী কণ্যয গাড়ীণ্যত 

কণ্যয দফক্রয় ক্ষকণ্যে াঠাণ্যনা য়। উৎাদন ক্ষকে ণ্যত দফক্রয় ক্ষকে এফং ণ্যয ক্ষবাক্তায দনকট ক্ষাঁোণ্যনা ম গন্ত মুদয় দফলয়টি যফযা 

দকণ্যরয অতাভুক্ত। যদদণ্যক দযফণ্যনয পূণ্যফ গ ক্ষমফ অযণ্যণািয দযচম গামূরক কাজ কযা য় তায ফআ এক ধযণ্যনয মূল্য 

ংণ্যমাজন। এয উণ্যেশ্য -  ভাণ্যেয পুদষ্টভান ফজায় ক্ষযণ্যখ উৎাদদত ভাে মথাীঘ্রম্ভফ ক্ষক্রতা ফা ক্ষবাক্তায াণ্যত  তুণ্যর ক্ষদয়া। এণ্যেণ্যে 

ভৎস্য যফযা ব্যফস্থায় অযণ্যণািয দযচম গামূরক কাজ মূ মূল্য ংণ্যমাজনমুরক কাজ। কাযণ এফ কাণ্যজয জন্য ভাণ্যেয মূল্য 

ক্ষফণ্যড় মায়।  একটি অয একটিয দযপূযক। থ গাৎ মূল্য ংণ্যমাজন যফযা দকণ্যরয দযপূযক।  

অফায ক্ষকান ভৎস্য দক্রয়াজাতকযণ প্রদতষ্ঠান মদদ  ভৎস্যজাত দ্রব্য উৎন্ন কণ্যয, ক্ষমভন  ‘দপ নাণ্যগট’, তাণ্যর প্রদতষ্ঠানটি যাদয 

একটি মূল্য ংণ্যমাদজত দ্রব্য বতদয কযণ্যরা। অয এটি কযা য় এক ক্ষেদণয ক্ষবাক্তায চাদদায প্রদত দৃদষ্ট ক্ষযণ্যখ এআ প্রদতষ্ঠানণ্যক অফায 

দুআ ধযণ্যনয যফযা দকণ্যরয (দম্মদরতবাণ্যফ একটি বৃৎ দকর) অতায় কাজ কযণ্যত ণ্যফ । একটি ণ্যরা উক্ত ে বতদযয জন্য 

কাঁচাভার থ গাৎ উযুক্ত ভাে ঠান্ডা  দযচ্ছন্ন দযণ্যফণ্য ংগ্র কযা  প্রদক্রয়াজাতকযণ কাযখানায় দনণ্যয় অা (একটি পূণ গ যফযা 

দকণ্যরয এটি শ্চাৎ ংণ্যমাজন ফা (Backward linkage)। এয য কাযখানায় মথামথ বাণ্যফ কাঁচাভার ংযেণ কণ্যয ‘দপ 

নাণ্যগট’ বতদয  ক্ষভাড়কজাত কণ্যয দফক্রয়ণ্যকণ্যে াঠিণ্যয় ক্ষদয়া , পুণ্যযা কাণ্যজয  এআ  দিতীয়াং পুক্ষযা যফযা দকণ্যরয এটি ম্মুখ 

ংণ্যমাজন ফা (Forward linkage)। শ্চাৎ ংণ্যমাণ্যগয কর কাণ্যজয দফদবন্ন ম গাণ্যয় মূল্য ংণ্যমাদজত ণ্যয় থাণ্যক এফং মু্মখ 

ংণ্যমাণ্যগয দফদবন্ন কাণ্যজ মূল্য ংণ্যমাদজত ণ্যয় থাণ্যক। থ গাৎ পুণ্যযা যফযা ব্যফস্থা মূল্য ংণ্যমাজণ্যনয উয বয কণ্যয চরণ্যত থাণ্যক। 

উণ্যেদখত ে  (ক্ষমভন ‘দপ নাণ্যগট’) প্রস্তুত কযণ্যত দকছু খযচ য়। তএফ, শ্চাৎ  নতুন ক্ষকান ে উৎাদণ্যন কাযখানায় মা 

খযচ য় ক্ষটি ম্মুখাংণ্য যফযা দকণ্যরয কর ংণ্যমাদজত মূল্যমূণ্যক একটি মূল্য দকণ্যরয (Value Chain) ভণ্যধ্য ক্ষযণ্যখ 

দফণ্যিলণ কযা মায়। প্রণ্যয়াজণ্যন উৎাদদত দ্রণ্যব্যয মূল্য দস্থদতীর যাখণ্যত ফা কভাণ্যত এআ দফণ্যিলণ একটি গুযত্বপুণ গ থ  দনণ্যদ গক।   

 

ভ দকান দণযর একশি ূণকাঙ্গ সরবরাহ শিকল ততশর করদত ভেদল মূলয শিকল ান্তেুকক্ত করদত হয় 
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 02 mgq: 12:00-13:00 †gqv`Kvj: 60 wgwbU 

wk‡ivbvg:  evRvigyLx gvQ Drcv`b-cwiKíbv ও e¨e¯’vcbv  

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  ক্ষনতৃবৃন্দ 

রক্ষ্য: AskMÖnYKvixvMY‡K evRvigyLx gvQ Drcv`b-cwiKíbv I e¨e¯’vcbv wel‡q aviYv †`qv n‡e hv‡Z Zviv evRvigyLx gvQ 

Drcv`b e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© my®úó aviYv jvf Ki‡Z cv‡ib| 

উল্পেশ্য: এ প্রম্পক্ষ্ণ মল্পল প্রম্পক্ষ্ণাথীযা- 

 evRvigyLx gvQ Drcv`b-cwiKíbv m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|  

 cÖwWDmvi AiMvbvB‡Rkb Gi m`m¨, wmAvBwR m`m¨ I grm¨Pvwl‡`i Rb¨ evRvigyLx gvQ Drcv`b cwiKíbv cÖYqb 

I ev Í̄evqb Ki‡Z cvi‡eb d‡j grm¨Pvwliv jvfevb n‡eb| 

   

ম্পফলয়সূম্পি আল্পরািয ম্পফলয় প্রম্পক্ষ্ণ দ্ধম্পত ভয় 

ভূম্পভকা  ৫ ম্পভম্পনট 

  স্বাগতভ  

 ফ যফতী অম্পধল্পফল্পনয আল্পরাকাত 

 ফতযভান অম্পধল্পফল্পনয াল্পথ ংল্পমাগ 

 উদু্বদ্ধকযণ 

 

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয  

ম্পফলয়ফস্তু   ৫০ ম্পভম্পনট 

  evRvigyLx Drcv`b cwiKíbv  

 evRvigyLx Drcv`b-cwiKíbvi মভৌলরক লবলি 

 evRvigyLx Drcv`b-cwiKíbv  cÖYq‡b we‡eP¨ 

welqmg~n 

 gvQ Pv‡li evRvigyLx Drcv`b-cwiKíbv cÖYqb 

 ম্পওমুল্পয ফাজাযমুখী ভাল্পেয উৎাদন ব্যফস্থানা 

 

 

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয 

 

ম্পিিাট য 

 

 

 

ায-ংল্পক্ষ্  ৫ম্পভম্পনট 

  উল্পেশ্য মািাই 

 মূর ম্পফলয়গুল্পরা পুনযাল্পরািনা 

 যান্ডআউট ম্পফতযণ 

 ধন্যফাদ জ্ঞান 

 

 

প্রল্পনাত্তয  

প্রম্পক্ষ্ণ ায়ক াভগ্রী: gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc, মায়াইট মফাড য, ভাকযায, ম্পনউজম্পপ্রন্ট, ম্পিিাট য, যান্ডআউট, ম্পবকাড য, ইতযাম্পদ। 
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evRvigyLx Drcv`b cwiKíbv ও e¨e¯’vcbv. 

১ evRvigyLx Drcv`b cwiKíbv 

ফতযভাল্পন মোট ফে ফ ভৎস্য খাভাম্পযযই উৎাদল্পনয উল্পেশ্য ব্যফাম্পয়ক।  অথ যাৎ মকফর াম্পযফাম্পযক প্রল্পয়াজন মভটাল্পনা নয়, ম্পপ্রফাম্পযক 

প্রল্পয়াজন মভটাল্পনায য উৎাম্পদত অফম্পষ্ট ভাে ফাজাল্পয ম্পফক্রয় কল্পয ফােম্পত মুনাপা অজযন একটি অন্যতভ প্রধান রক্ষ্য। ভাে িাল ও 

ম্পফক্রল্পয়য ব্যফস্থাল্পক পুল্পযাপুম্পয ব্যফাম্পয়ক দৃম্পষ্টল্পত ম্পযিাম্পরত কযল্পত ল্পর ফাজায-িাম্পদায ম্পবম্পত্তল্পত পুল্পযা কাজটি ম্পযিারনা কযল্পত 

ল্পফ। এযজন্য প্রল্পয়াজন ভৎস্য উৎাদন এফং ম্পফণল্পনয মক্ষ্ল্পত্র স্থানীয় (এফং মক্ষ্ত্র ম্পফল্পল্পল তফল্পদম্পক িাম্পদা) অফস্থা ম্পফল্পফিনা কল্পয 

একটি পূণ যাংগ ম্পযকেনুা প্রল্পণায়ন। এই ম্পযকেনা মত ভাঠ ম যাল্পয়য তথ্যম্পবম্পত্তক ল্পফ তল্পতাই এয ফাস্তফায়ন পরতায ায ফােল্পফ। 

evRvigyLx Drcv`b cwiKíbv n‡jv ফাজায মথকক প্রাপ্ত তথ্য (গ্রাক, প্রলতকমাগীতা, যফযা শৃঙ্খরা ংীদায এফং লযকফগত 

প্রফণতা) Ges ফাজায লফকেলণ ও মূল্যায়ন তথ্য ব্যফায ককয Drcv`b cwiKíbv cÖYqb| 

১.১  evRvigyLx Drcv`b cwiKíbvi মভৌলরক লবলিt 

 গ্রাককদয Pvwn`vi উয মজায মদওয়া; 

 evRvi mswkøó Z‡_¨i গুরুত্ব; 

 লফণন কাম যক্রভ এফং ম্পকক যয অন্তঃংকমাগ ভন্বয়; 

 ফাজাকযয কাম যক্রকভয প্রলত লক্রয়াীর n‡q mwVK e¨e ’̄v MÖnY 

 

১.২  evRvigyLx Drcv`b cwiKíbv cÖbq‡Y we‡eP¨ welqmg~nt  
 ফত যভান এফং ম্ভাব্য উবয় গ্রাক এফং প্রলতকমাগীকদয তকথ্যয ফ যাম্পেন ংগ্র 

 লফকাভান evRv‡ii Z_¨ এফং তকথ্যয দ্ধলতগত লফকেলণ 

 Drcv`b cwiKíbv cÖYqb, ফাস্তফায়ন এফং ংকাধন কযায জন্য cÖvß Z‡_¨i মথামথ ব্যফায। 

 

১.৩ grm¨Pv‡li evRvigyLx Drcv`b cwiKíbv cÖYqbt  

Pv‡li g․myg ïiæi Av‡M cÖwZwU wmAvBwR/ম্পও GKwU evRvigyLx Drcv`b cwiKíbv MÖnY Kiv cÖ‡qvRb| evRvigyLx Drcv`b 

cwiKíbv MÖnY Ges ev¯Íevq‡bi gva¨‡g Pvwl Zvi Drcvw`Z cY¨ mn‡RB wewµ Ges b¨vh¨ g~j¨ wbwðZ Ki‡Z cv‡ib| 

evRvigyLx উৎাদন cwiKíbv cÖYq‡bi j‡ÿ¨  Pvl †g․myg ïiæi Av‡MB Av‡kcv‡ki wewfbœ evRv‡ii Z_¨ msMÖn Kiv cÖ‡qvRb| 

G‡ÿ‡Î †µZvi Pvwn`v, c‡Y¨i g~j¨, gv‡Qi AuvKvi, cÖRvwZ, BZ¨vw` Z_¨ msMV‡bi `vwqZ¡cÖvß m`m¨e„„›` ম্পনধ যাম্পযত েকত্র 

কাল্পয msMÖn Ki‡eb| cÖvß Z_¨ we‡kølY K‡i msMV‡bi †bZy…e„›` Gwel‡q wmAvBwR Ges mswkøó bb-wmAvBwR তথা ম্পও   

m`m¨‡`i mv‡_ Av‡jvPbv Ki‡eb| cieZ©x‡Z mswkøó mK‡ji gZvg‡Zi wfwË‡Z GZ`wel‡q ‡m GjvKvi Rb¨ cÖ‡hvR¨ 

Pvl‡hvM¨ cÖRvwZ wbe©vP‡b cÖ‡qvRbxq wm×všÍ MÖnY Ki‡eb| 

 

evRv‡ii Pvwn`v Kg †ekx nIqvi  Kvi‡Y c‡Y¨i g~‡j¨i ZviZg¨ n‡Z cv‡i| ZvQvov wewfbœ †g․my‡g GKB cÖRvwZi 

gv‡Qi g~j¨I Kg †ekx n‡Z cv‡i| †hgb evRv‡i Bwjk gv‡Qi mieivn †e‡o †M‡j Kvc© RvZxq gvQ ev Ab¨vb¨ 

gv‡Qi g~j¨ Zzjbvg~jKfv‡e K‡g hvq| †m‡ÿ‡Î Pvwl‡K  †Lqvj ivL‡Z n‡e †h, evRv‡i Bwjk gv‡Qi cÖvc¨Zv †ekx 

_vKvi mgq  †hb wZwb Zuvi Lvgv‡ii gvQ wewµ bv K‡ib| hw` H mg‡q gvQ wewµ K‡ib Zvn‡j wZwb Dchy³ g~j¨ 

bvI †c‡Z cv‡ib|  
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GKBfv‡e Pvwl‡K Av‡iv wKQz ¸iæZ¡c~Y© wel‡q ‡Lqvj iL‡Z n‡e| †hgb cÖRvwZ wbe©vPb, Pv‡li DcKi‡Yi cÖvc¨Zv, 
mnRjf¨Zv, c‡Y¨i ¸YMZgvb, BZ¨vw`| Pv‡li †ÿ‡Î cÖRvwZ wbe©vPb GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq| GjvKv wfwËK GKB 

gv‡Qi g~‡j¨i ZviZg¨ n‡Z cv‡i| †hgb cv½vm gvQ| ‡`‡ki mKj  evRv‡i  GKB mg‡q GKB g~‡j¨ wewµ nq bv| 

†m‡ÿ‡Î AÂj wfwËK Pvwn`v wbe©vPb Kiv cÖ‡qvRb| ‡h AÂ‡j †h gv‡Qi Pvwn`v †ekx †m AÂ‡j Zv Pvl Ki‡Z 

n‡e| Avevi Pv‡li cÖRvwZ wbe©vP‡bi †ÿ‡Î  Pvl DcKi‡Yi cÖvc¨Zv I g~‡j¨i welqwU ¸iæZ¡ mnKv‡i we‡ePbv 

Ki‡Z n‡e| D`vniY wn‡m‡e ejv hvq †h, †Kvb AÂ‡j nq‡Zv wks gv‡Qi cÖPzi Pvwn`v i‡q‡Q wKš‘ wks gv‡Qi †cvbv 

mn‡R cvIqv hvq bv| Avevi wks gv‡Qi Lvevi I cvIqv hvq bv| †m‡ÿ‡Î mvgwMÖK welqwU we‡ePbvq Avb‡Z n‡e| 

gv‡Qi m¤¢ve¨ weµq g~j¨ I Drcv`b Li‡Pi GKwU  Zzjbvg~jK weeiYx •Zix Kiv cÖ‡qvRb| Pvwl Ggb ‡Kvb 

cÖRvwZi gvQ wbe©vPb Ki‡eb bv hvi Drcv`b LiP weµq g~‡j¨i †P‡q †ekx nq ev evRv‡i mn‡R wewµ Kiv hvq bv| 

  

Avevi †Kvb †Kvb evRv‡i RxešÍ gv‡Qi Pvwn`v I g~j¨ AwaK _v‡K| †m‡ÿ‡Î evRvi hvPvB K‡i †hwU AwaK 

jvfRbK  n‡e Pvwl‡K †mwUB Ki‡Z n‡e|  A‡bK mgq evRv‡i A‡cÿvK…Z eo gv‡Qi Pvwn`v †ekx _v‡K, Avevi 

†Kvb †Kvb cÖvRvwZi †QvU mvB‡Ri gv‡Qi Pvwn`vI †ekx _vK‡Z cv‡i| †gvÏv K_v n‡jv, †µZvi Pvwn`v Abyhvqx 

gv‡Qi mvBR (আকায/IRb) •Zix K‡iy evRviRvZ Ki‡j AwaK g~j¨ cvIqv hvq| ZvQvov evRviRvZ Ki‡Yi †ÿ‡Î 

cwienb GKwU AwZ ¸iæZ¡c~Y© welq|  gvQ cwien‡bi †ÿ‡Î †hb gv‡Qi evwn¨K AvKvi ev ¸YMZ gv‡bi †Kvbiæc 

cwieZ©b bv nq †m w`‡K  AZ¨všÍ mZK©Zvi mv‡_ jÿ¨ ivL‡Z n‡e| 

 

২. ম্পওমুল্পয ফাজাযমুখী ভাল্পেয  উৎাদন ব্যফস্থানা 

এনএটিম্প-২ প্রকল্পেয উল্পজরা ভৎস্য প্রম্পডউায অগ যানাইল্পজাল্পনয (ম্পও) কভ যকাণ্ড ভৎস্য উৎাদন ও ম্পফণন – এই উবয় মক্ষ্ত্র 

জুল্পে ম্পফস্তৃত। ম্পওল্পদয ল্পমাম্পগতা এফং অংগ্রণমূরক কভ যকাল্পণ্ডল্পয ভাধ্যল্পভ ংম্পিষ্ট িাম্পল ম্পযফায মূ ম্পনল্পজস্ব াম্পযফাম্পযক িাম্পদা 

পুযণ কল্পয ফােম্পত ভাে ম্পও-যফযা ম্পকল্পরয ভাধ্যল্পভ উন্নততয দ্ধম্পতল্পত ম্পযকম্পেত উাল্পয় ফাজাযজাত কযল্পফন মমন ভম্পষ্টগত 

বাল্পফ একটি ম্পনদৃষ্ট ম্পযভাণ ভাে এইবাল্পফ ফাজাযজাত কযা মায়। এয উল্পেশ্যাঃ মবাক্তাল্পক ভানিন্ন কাম্পিত ভাল্পেয মজাগান মদয়া 

এফং একই াল্পথ ংম্পিষ্ট  িাম্পলল্পদয মুনাপায ায বৃম্পদ্ধ কযা। 

অতএফ, ম্পওংম্পিষ্ট খাভাযী ফা িাম্পলল্পদয উৎাদন ও ম্পফণন ম্পযকেনায় উৎাদন বৃম্পদ্ধ এফং ভানিন্ন ও ফাজায-িাম্পদাম্পবম্পত্তক 

ভাে অন্তভু যক্ত কযল্পত ল্পফ। যফতীল্পত উৎাম্পদত ভাে ফাজাযজাত কযায ভয় অতযন্ত প্রল্পয়াজনীয় ম্পকছু আযল্পণাত্তয ম্পযিম যায ব্যফস্থা 

গ্রণ কল্পয তাযয ফাজাযজাত কযা ল্পফ। এমুদয় ব্যফস্থা গ্রল্পণয খুটিনাটি ম্পযকেনায় থাকল্পত ল্পফ। উৎাদল্পনয মফরায় ম্পফল্পলবাল্পফ 

মখয়ার যাখল্পত ল্পফ মমন, উকযণাম্পদ মমভনাঃ ভাল্পেয উন্নতভাল্পনয মানা এফং কাম্পিত প্রজাম্পতয মানা, ভানিন্ন ভৎস্য খাদ্য, 

ব্যফহৃত িাল প্রমৄম্পক্ত অনুাল্পয ব্যফস্থা মনয়া- ইতযাম্পদ ম্পযকেনাভুক্ত ল্পফ আফায উৎাম্পদত ভাে আযল্পণাত্তয ম্পযিম যায মাফতীয়  

(মমভন মেম্পং, ম্পযষ্কায াম্পনল্পত মধায়া, ফযপাম্পয়ত কযা, মথামথ ম্পযফন ব্যাফস্থা ব্যফায কযা, ইতযাম্পদ) ম্পফলয়গুল্পরা অন্তভু যক্ত ল্পফ।           
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 02 mgq: 13:00-14:00 †gqv`Kvj: 60 wgwbU 

wk‡ivbvg:  প্রকল্পেয কাম যক্রল্পভ কম্পিউটায  ,মভাফাইর মপান ,( স্মাট যল্পপান )  , ট্যাফ  ( TAB ) ,  ইতযাম্পদয ব্যফায 

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  মনতৃবৃন্দ 

রক্ষ্য: AskMÖnYKvixমদযল্পক কম্পিউটায  ,মভাফাইর  মপান  ( স্মাট যমপান), ট্যাফ (TAB ),  ইতযাম্পদয ব্যফায িল্পকয ধাযণা মদয়া ল্পফ      

       মমন তাযা এইগুল্পরা প্রকে কাম যক্রল্পভ মথামথবাল্পফ কাল্পজ রাগাল্পত াল্পযন। 

 

উল্পেশ্য: এ প্রম্পক্ষ্ণ মল্পল প্রম্পক্ষ্ণাথীযা- 

 কম্পিউটায, মভাফাইর মপান (স্মাট যমপান), ট্যাফ (TAB), ইতযাম্পদ m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb| 

 cÖvß aviYv cieZx©‡Z gvV ch©v‡q ম্পওংক্রান্ত কাম যাফম্পর  ev¯Íevq‡b Kv‡R jvMv‡Z cv‡ib|   

   

ম্পফলয়সূম্পি আল্পরািয ম্পফলয় প্রম্পক্ষ্ণ দ্ধম্পত ভয় 

ভূম্পভকা  ৫ ম্পভম্পনট 

  স্বাগতভ  

 ফ যফতী অম্পধল্পফল্পনয আল্পরাকাত 

 ফতযভান অম্পধল্পফল্পনয াল্পথ ংল্পমাগ 

 উদু্বদ্ধকযণ 

 

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয  

ম্পফলয়ফস্তু   ৫০ ম্পভম্পনট 

  কম্পিউটায, মভাফাইর মপান (স্মাট যমপান), ট্যাফ (TAB), 

এয ম্পযম্পিম্পত  

 কম্পিউটায মনটওয়াম্পকযং: কী এফং মকন  

 প্রম্পডওায অগ যানাইল্পজাল্পনয কাল্পজ তথ্য-প্রমৄম্পক্তয ব্যফায  

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয 

 

ম্পিিাট য 

 

ায-ংল্পক্ষ্  ৫ম্পভম্পনট 

  উল্পেশ্য মািাই 

 মূর ম্পফলয়গুল্পরা পুনযাল্পরািনা 

 যান্ডআউট ম্পফতযণ 

 ধন্যফাদ জ্ঞান 

 

 

প্রল্পনাত্তয  

প্রম্পক্ষ্ণ ায়ক াভগ্রী: gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc, মায়াইট মফাড য, ভাকযায, ম্পনউজম্পপ্রন্ট, ম্পিিাট য, যান্ডআউট, ম্পবকাড য, ইতযাম্পদ। 
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প্রকল্পেয কাম যক্রল্পভ কম্পিউটায, মভাফাইর মপান (স্মাট যল্পপান), ট্যাফ (TAB), ইতযাম্পদয ব্যফায 

(প্রধাণত প্রম্পক্ষ্ক গল্পণয জন্যই এই মরখায় ম্পকছু ইংল্পযম্পজ ব্দ ব্যফায কযা ল্পয়ল্পে )  

 

১. ভূম্পভকা  

প্রকল্পেয ম্পওমূ মমফ কাজ কযল্পফ মফ কাজ দ্রুত ও ম্পনভু যর বাল্পফ কযায জন্য তথ্য -প্রমৄম্পক্তয অথ যাৎ তথ্য ংগ্র কযা ,ংযক্ষ্ণ 

কযা এফং পুনযায় ব্যফায-উল্পমাগী কযায জন্য মাম্পন্ত্রক ল্পমাম্পগতায প্রল্পয়াজন য়। অথ যাৎ ম্পওমুল্পয কাম যাফম্পর সুষ্ঠুবাল্পফ 

ম্পযিারনা কযল্পত মগল্পর ম্পফম্পবন্ন ম্পফলল্পয় তাল্পদযল্পক জানল্পত ল্পফ ফা তথ্য ংগ্র কযল্পত ল্পফ। ংগৃীত তথ্যাম্পদ ংযক্ষ্ণ কল্পয তায 

ওয ম্পফম্পবন্ন যকভ ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ। ল্পফ যাম্পয চূোন্ত ব্যফস্থা গ্রল্পণয জন্য মফ তথ্যম্পদ ংম্পযক্ষ্ত ব্যফস্থা মথল্পক মফয কল্পয 

ম্পনল্পয় আল্পত ল্পফ। ভাল্পেয ব্যফা ম্পযিারনায় (উৎাদন ও ম্পফ ণন ) একর কাজ কযায জন্য কম্পিউটায  ,মভাফাইর  মপান  

(স্মাট যমপান ) ,( TAB), ইতযাম্পদয  প্রল্পয়াজন ল্পফ। প্রকে এফ কাল্পয ম্পও প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ম্পনল্পয়াম্পজত করঅল্পক ায়তা 

প্রদান কল্পযল্পে। এল্পফয ব্যফায মথামথ কযায জন্যই এই মরখায অফতাযণা। 

২.  কম্পিউটায, মভাফাইর মপান (স্মাট যল্পপান), এফং ট্যাফ (TAB) এয ংম্পক্ষ্প্ত ম্পযম্পিম্পত 

২.১ কম্পিউটায (Computer) 

 

 

 

 

 

একটি কম্পিউটাল্পযয েম্পফ 

কম্পিউটায ল্পরা এভন একটি ইল্পরক্ট্রম্পনক মন্ত্র মা সুম্পনম্পদ যষ্ট ম্পনল্পদ য অনুযণ কল্পয গাম্পণম্পতক গণনা ংক্রান্ত কাজ খুফ দ্রুত কযল্পত াল্পয। 

কম্পিউটায ব্দটি ম্পগ্রক ’কম্পিউট ‘ব্দ মথল্পক এল্পল্পে ।   ( Compute) ল্পব্দয অথ য ম্পাফ ফা গননা কযা আয কম্পিউটায ল্পব্দয 

অথ য গণনাকাযী মন্ত্র। ম্পকন্তু এখন আয কম্পিঊটাযল্পক মকফর গণনাকাযী মন্ত্র ফরা মায় না । ম্পফম্পফধ কাল্পজ এয ব্যফায আভযা এখন 

মদখল্পত াই। মমভনাঃ 

 

 গণনা কযা 

 মমাগাল্পমাগ ভাধ্যভ (মমভন ইন্টাযল্পনট ল্পমাল্পগ) 

 তথ্য ংগ্র কযা (তথ্য ম্পফম্পবন্ন যকল্পভয ফা মিাযায ল্পত াল্পয)  

Speaker 

Desktop 
CPU 

Keybord 
Mouse 



74 

 

 তথ্য ংযক্ষ্ণ কযা 

 তথ্য ব্যফায কযা  

 ম্পবম্পডও, ম্পল্পনভা, মখরাদৄরা, ইতযাম্পদ মদখায ভাধ্যভ (ম্পফল্পনাদন) 

 ম্পক্ষ্া ও ম্প্রাযণ কাম যক্রল্পভয ভাধ্যভ, ইতযাম্পদ। 

উম্পযউক্ত প্রায় কর কাজই এনএটিম্প  -২ প্রকে কাম যক্রভ ম্পযিারনায় কযল্পত ল্পফ। আয এল্পফয জন্য জ ও দ্রুত দ্ধম্পত ল্পরা 

কম্পিউটাল্পযয ব্যফায। ফাংরাল্পদ এখন য এরাকায় প্রায় প্রম্পতটি ঘল্পয, প্রম্পতটি কাল্পজই কম্পিউটায ব্যফায ল্পচ্ছ  ,প্রকল্পেও তাই 

কযা ল্পচ্ছ। তল্পফ এফই কযল্পত ল্পফ তথ্য-প্রমৄম্পক্ত ম্পফলয়ক যকাম্পয নীম্পত ও ম্পফম্পধভারা অনুযণ কল্পয।  

একটি কম্পিউটায ’পটওয়যায ‘( Software) মপ্রাগ্রাভ দ্বাযা ম্পযিাম্পরত য় মা ম্পকনা  কম্পিউটাল্পযয ’াড যওয়যায  ‘( Hardware: 

ম্পম্পইঊ  ,ভম্পনটয ,ভাউ ,কীল্পফাড য ,ম্পপ্রন্টায ইতযাম্পদ)  এয াল্পথ ভিয় াধন কল্পয কাম য িন্ন কল্পয।   

 

একটি কম্পিউটাল্পয অল্পনক অং ও বাগ থাল্পক মা এল্পক কাম যকয কযাল্পত প্রল্পয়াজন। একটি কম্পিউটাযল্পক দুইটি বাল্পগ ফা কাটাগম্পযল্পত 

বাগ কযা মায়। মমভনাঃ  

 (১ ) াড যওয়যায (Hardware): াম্পযম্পযক অফয়ফ মাল্পত  প্রল্পয (Processor), মভভযী (Memory), মটাল্পযজ  

(Storage) , মমাগাল্পমাগ (Communication post) , এফং আণুলম্পেক ম্পকছু ম্পজম্পন  (মমভন ভাউ  ,কীল্পফাড য ,ম্পপ্রন্টায ,

ভাইল্পক্রাল্পপান ,ম্পস্পকায,  ইতযাম্পদ ) অন্তভু যক্ত থাল্পক।  

(২)  পটওয়যায (Software): এয প্রধান ম্পফলয় ল্পরা ‘ম্পযিারন ব্যাফস্থা ‘( Operating System) এফং পটওয়যায 

প্রল্পয়াগ (Software Applications) । 

  

একটি কম্পিউটায পটওয়যায মপ্রাগ্রাল্পভয াাল্পয্য কাজ কল্পয মা ম্পকনা ো  ,ব্যাখ্যা এফং িাদন (Exeution)  কযায জন্য 

াড যওয়যায অফকাঠাল্পভায াায্য মনয়। কম্পিউটাল্পযয কাম যক্ষ্ভতা  ,ম্পক্ত ,আকায ,িরতা (Mobility ) এফং আযও ম্পকছু উাদাল্পনয 

ম্পবম্পত্তল্পত কল্পয়কটি মশ্রম্পণল্পত ম্পফবক্ত কযা য় মমভনাঃ ব্যম্পক্তগত কম্পিউটায (Personal Computer or PC) , মডস্কট 

(Desktop)  কম্পিউটায  ,মকাল্পর মযল্পখ ব্যফাল্পযয জন্য ল্যাট (Laptop)  কম্পিউটায  ,ক্ষ্দ্র কম্পিউটায (Mini Computer) , 

াল্পত যাখা মায় (Handhold) এভন কম্পিউটায এফং ম্পডবাইল্প (Devices) , মূরকাঠাল্পভা (Mainframe) , অথফা সুায 

কম্পিউটায (Super Computer)  ইতযাম্পদ। 

কম্পিউটায মনটওয়াকয ( Computer Network) কীাঃ 

এটি ল্পরা একটি বৃৎ ম্পযল্পয একাম্পধক ব্যফাযকাযীয মমাগাল্পমাগ ভাধ্যভ। এটি গল্পে উল্পঠ মখন কল্পয়কটি কম্পিউটায ব্যফস্থা 

(System) এফং অন্যান্য ম্পকছু াড যওয়যায মৄক্ত ল্পয় একটি মমাগাল্পমাগ িযাল্পনর প্রম্পতষ্ঠা কল্পয। এয পল্পর অল্পনল্পকয ভাল্পে মমাগাল্পমাগ 

প্রম্পতষ্ঠা  এফং তাল্পদয ভাল্পে একই িল্পদ অংগ্রণ (Resource sharing) জ য়।  

মনটওয়াম্পকযং ( Networking) মকনাঃ  

 মভইর (email), ম্পবম্পডও ল্পন্রন (Video Conferencing), তাৎক্ষ্ম্পনক ফাতযা আদান-প্রদান (Instant 

Messaging), ইতযাম্পদ কযায় ায়তা প্রদান কযল্পত,  

 একটি একক াড যওয়যায (মমভন ম্পপ্রন্টায, স্কযানায, ইতযাম্পদ) ব্যফাল্পয অল্পনকল্পক একই াল্পথ মৄক্ত কল্পয মদওয়ায জন্য এফং 

মনটওয়াকয ব্যফাযকাযী কল্পরয জন্য মকান একটি ম্পফল্পল (File) পাইর এ প্রল্পফল্পয সুল্পমাগ কল্পয মদওয়ায জন্য,  

 দূযফতী মকান ব্যফস্থায (Remote Systems ) এয াল্পথ মকান পটওয়যায ফা ম্পযিারন মপ্রাগ্রাল্পভয  (Operating 

Program) অংগ্রল্পণয সুল্পমাগ কল্পয মদওয়ায জন্য, 

 মনটওয়াকয ব্যফাযকাযী কল্পরয জন্য মকান তথ্য াওয়া এফং তা ংযক্ষ্ণ কযায কাজটি জ কল্পয মদওয়ায জন্য।  
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২.২ মভাফাইর মপান  (Cell phone)  

 

 

একটি ম্পপিায মপান ও একটি স্মাট য মপাল্পনয েম্পফ 

 

এটি এক ধযল্পনয মটম্পরল্পপান মা একটি মলুরায মযম্পডও ব্যফস্থায (Cellular Redio System) াাল্পয্য মকান মনটওয়াল্পকযয 

ংল্পমাগ োোই ম্পফস্তৃত এরাকায় ব্যফায কযা মায়। মভাফাইর মপানল্পক মরল্পপান ও   (Cell p hone)  ফরা য়। মফম্পয বাগ মভাফাইর 

মপাল্পনয াাল্পয্য িাযিয মফ মফা াওয়া মায় তা ল্পরাাঃ  

 

 কণ্ঠস্বল্পযয ভাধ্যল্পভ মমাগাল্পমাগ (Voice Communications) 

 ক্ষুদ্র ফাতযাল্পফা (Short Message Service or SMS) 

 ভাম্পিম্পভম্পডয়া ফাতযাল্পফা (Multimeia Message Servise or MMS ) 

 ম্পফম্পবন্ন ওল্পয়ফ এ প্রল্পফল্পয জন্য এফং ইল্পভইর মফায জন্য এখনকায মভাফাইর মপান গুল্পরাল্পত (Smart Phone)  

ইন্টাযল্পনট মফা াওয়া মায়।     
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২.৩ ট্যাফল্পরট কম্পিউটায, ংল্পক্ষ্ল্প Tablet ফা Tab  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

একটি ট্যাফ এয েম্পফ 

এটি একটি মভাফাইর (স্থানান্তযল্পমাগ্য) মন্ত্র মাল্পত একটি ’ মভাফাইর ম্পযিারন ব্যফস্থা ‘ ( Mobile Operatin System ) এফং 

আঙ্গুল্পরয মোঁয়ায় ম্পযিারনা কযা মায় মতভন একটি দ যায় (Touchscreen) দ্রষ্টব্য  ম্পফলয়াম্পদ মদখাল্পনা মায় । তায জন্য এল্পত 

প্রল্পয়াজনীয় উকযণ  ,এফং পুনাঃপুনাঃ িাজয কযা মায়  এভন একটি  Rechargeble battery  থাল্পক। পুল্পযা ম্পজম্পনলটি একটি াতরা ,

িযাপ্টা াল্পকল্পজ ফা মভােল্পক ম্পন্নল্পফম্পত থাল্পক। আদৄম্পনক ট্যাফ মূ ব্যম্পক্তগত কম্পিউটাল্পযয ন্যায় প্রায় কর কাজ কযল্পত াল্পয । এটি 

একটি স্মাট যল্পপাল্পনয মিল্পয় াভান্য ফে ল্পয় মথল্পক  -দ যায ভা ৭”  ফা তায মিল্পয় ফেও ল্পয় থাল্পক।       

দ যায় মা মদখাল্পনা য় তা আঙ্গুল্পরয মোঁয়ায় ফা ম্পডম্পজটার করভ (Stylus) এয াাল্পয্য কযা য় মফম্পযবাগ ট্যাফ তাযম্পফীন 

Bluetooth অথফা USB দ্বাযা ম্পবন্ন একটি Key board এয াল্পথ ংল্পমাগ স্থান কযা মায়। 

ব্যফায  

 email  

 আরা (chatting) 

 ম্পবম্পডও মদখা  

 ম্পবম্পডও িাদনা (editing)  

 মখরা (gaming) 

 ম্পবম্পডও মমাগাল্পমাগ (Video calling), ইতযাম্পদ 

এোো একটি Key board মৄক্ত কল্পয দ্রুত টাইও কযা মমল্পত াল্পয  

ম্পফল্পল কল্পয ল্পজ ফল্পনয সুম্পফধাল্পথ য অল্পনল্পকই একটি মডস্কট ফা ল্যাপ্টল্পয ফদল্পর একটি  ট্যাফ ব্যফাল্পয আগ্রী ল্পয় থাল্পকন। এোো 

এয ব্যাটাম্পয অন্য  ফ কম্পিউটাল্পযয মিল্পয় দীঘ যস্থায়ী য় । আকাল্পয মোট ওয়া এফং ব্যটাম্পযয দীঘ যস্থাম্পয়ল্পত্বয কাযল্পণ এয ফনল্পমাগ্যতা 

(portability) মফল্পে মায়। তাই অল্পনল্পক ট্যাফ ব্যফাল্পয আগ্রী। 
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৩. প্রম্পডওায অগ যানাইল্পজাল্পনয কাল্পজ তথ্য-প্রমৄম্পক্ত ব্যফায  

(১)  ভাে উৎাদন ও  ম্পফণন ম্পফলল্পয় ম্পফল্পল ম্পফল্পল তথ্য জানা ও ংযক্ষ্ল্পণয জন্য  , 

 (২)  ংম্পিষ্ট কল্পরয াল্পথ (মমভন ম্পও মনতৃবৃন্দ ,ম্পআইম্পজ ও নন-ম্পআইম্পজ মনতৃবৃন্দ ,ব্যফাম্পয়ক                   

প্রম্পতম্পনম্পধবৃন্দ ংম্পিষ্ট ব্যফায়ীগণ  ,ম্পরপ ,ঊল্পজরা অম্পপল্প ংম্পিষ্ট কভ যকতযা-কভ যিাযী ,কর ম্পও অম্পপ মক্রতা 

এফং মক্রতা ংম্পিষ্ট ব্যম্পক্তফগ য  ,প্রমুখ) মমাগাল্পমাগ যক্ষ্াল্পথ য ,  

 (৩ ) প্রল্পয়াজনীয় উৎাদন ংক্রান্ত ম্পফস্তাম্পযত তথ্য ংযক্ষ্ণ     

(৪) ম্পও ব্যফস্থায ভাধ্যল্পভ মমফ ভাে ম্পফক্রয় ফ মু অথফা ম্পফক্রল্পয়য উল্পেযল্প অন্যত্র মপ্রম্পযত ল্পফ মল্পফয ম্পফস্তাম্পযত ম্পাফ 

ও তথ্য যাখায জন্য , 

 (৫ ) ম্পও অপ ম্পু ম্পযিারনায়  , 

(৬) ম্পও আযল্পণাত্তয মফা মকন্দ্র ( PHSC or Landing Centre ) এয কাম যক্রভ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পনয়ন্ত্রণ ও ম্পযিারনায 

সুম্পফধাল্পথ য  ,ইতযাম্পদ । 
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 02 mvÜ¨Kvjxb Abykxjb †gqv`Kvj: Awba©vwiZ 

wk‡ivbvg: cÖK‡íi Kvh©µ‡g Z_¨-cÖhyw³i cÖ‡qvM (ব্যফাম্পযক) 
 

Afxó `j:   ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  মনতৃবৃন্দ   

 j¶¨:  GB Awa‡ek‡b AskMÖnYKvix‡`i কম্পিউটায, মভাফাইর মপান (স্মাট যল্পপান), ট্যাফ (TAB), ইতযাম্পদয ব্যফাম্পযক 

ম্পযম্পিম্পত ও উল্পমাম্পগতা  m¤ú‡K© mvaviY aviYv †`qv n‡e hv‡Z Zviv cieZx©‡Z AwR©Z Ávb cÖ‡qvM K‡i প্রকে 

ংম্পিষ্ট কাম যক্রভ ev Í̄evq‡b we‡kl f~wgKv cvjb Ki‡Z cv‡iন| 

D‡Ïk¨  G Awa‡ekb †k‡l AskMÖnYKvixMY - 

AwR©Z Ávb Kv‡R jvwM‡q তথ্য-প্রমৄম্পক্ত ংম্পিষ্ট কাজ িারু বাল্পফ ev Í̄evqb Ki‡Z cvi‡eb| 

welqm~wP Av‡jvP¨ welq cªwk¶Y c×wZ 

 

f~wgKv  

  ¯^vMZ Rvbv‡bv, K~kj wewbgq 

 

cÖ‡kœvËi 

Av‡jvPbv 

DÏxcK Kvh©µg 

welqe ‘̄   

  কম্পিউটাল্পযয ব্যফাম্পযক উল্পমাম্পগতা 

 মভাফাইর মপাল্পনয ব্যফাম্পযক উল্পমাম্পগতা 

 ট্যাফল্পরল্পটয ব্যফাম্পযক উল্পমাম্পগতা 

 একর ম্পফলল্পয়য প্রদ যন, ও ম্পযম্পিম্পত প্রদান 

 ইউএপম্পও (UFPO) কাম যক্রল্পভ তথ্যপ্রমৄম্পক্তয একটি ম্পফল্পল 

ব্যফায 

 

e³…Zv, cÖ‡kœvËi  

Av‡jvPbv এফং প্রদ যন   

 

mvi-ms‡¶c 

  g~j wel‡qi cybiv‡jvPbv (cÖavb wk¶Y welq¸wj) 

 D‡Ïk¨ hvPvB (Awa‡ek‡bi D‡Ïk¨) 

 ab¨ev` Ávcb 

cÖ‡kœvËi 

wd¬cPvU© 

 

cÖwk¶Y mnvqK mvgMªx : wd¬cPvU©, একটি কম্পিউটায, মভাফাইর মপান (ম্পপিায ও স্মাট যল্পপান), একটি ট্যাফল্পরট, †nvqvBU †evW©, 

gvK©vi, BZ¨vw`| 
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cÖK‡íi Kvh©µ‡g Z_¨-cÖhyw³i cÖ‡qvM (ব্যফাম্পযক)  

প্রম্পক্ষ্ল্পকয জন্য মনাট  

[ান্ধযকারীন স্বে ভল্পয় কম্পিউটায, মভাফাইর মপান (ম্পপিায ও স্মাট যল্পপান), এফং ট্যাফল্পরট এয পুংখানুপুংখ ব্যফাযম্পবম্পত্তক প্রদ যন 

ফা আল্পরািনা ম্ভফ নয়। মা ম্ভফ তা ল্পরা, এই ম্পতনটি ‘মল্পন্ত্রয’ ম্পযম্পিম্পত প্রদান এফং প্রকল্পে এল্পফয ব্যফায ম্পফলল্পয় আল্পরািনা কযা। 

আা কযা মায়, অংগ্রণকাযীল্পদয এফ িল্পকয ইম্পতপুল্পফ য অম্পজযত জ্ঞান ান্ধযকারীন জ্ঞাল্পনয াল্পথ ম্পভল্পর প্রকল্পেয কাল্পজ এগুল্পরায 

ব্যফায ম্পফলল্পয় তাল্পদযল্পক অল্পনক মফম্প আগ্রী কল্পয তুরল্পফ। পল্পর তাযা ক্রভািল্পয় আযও মজল্পন বুল্পে এল্পফ দক্ষ্ ল্পফ এফং ভাঠ 

ম যাল্পয়য কাল্পজ প্রল্পয়াগ কল্পয এফ ব্যফাল্পয াযদী ল্পয় উঠল্পফ।]        

 

আউএপদ (UFPO) কাম গক্রণ্যভ তথ্যপ্রযুদক্তয একটি দফণ্যল ব্যফায 

আণ্যতাভণ্যধ্য প্রকণ্যেয ২২ টি উণ্যজরায় চাদলণ্যদয ফাজাণ্যয প্রণ্যফ সুদফধা ফাড়াণ্যনায রণ্যেয ক্ষভাট ২২ টি (২টি দফণ্যল এফং ২০ টি াধাযণ) উণ্যজরা 

ভৎস্য ক্ষপ্রাদডউায জগানাআণ্যজান (ফা ংণ্যেণ্য দ/ PO) গঠন কযা ণ্যয়ণ্যে। দমূণ্যয সুপরণ্যবাগীণ্যদয * ফাজাণ্যয ক্ষক্রতা-দফণ্যক্রতা দণ্যণ্যফ 

প্রণ্যফণ্যয সুদফধাণ্যথ গ PO FISH MARKET নাণ্যভ তথ্যপ্রযুদক্ত ণ্যমাদগতায় একটি ণ্যয়ফ াআট গঠণ্যনয কাজ প্রকণ্যে অযম্ভ ণ্যয়ণ্যে। প্রযুদক্তন্য 

ক্ষমভন Computer, Mobile telephone set থফা TAB ব্যফায কণ্যয সুপরণ্যবাগীযা তাণ্যদয ভৎস্য উৎাদণ্যন এফং উৎাদদত ভাে 

দফণণ্যন প্রযুদক্ত  ায়তা াণ্যফন। ক্ষক্রতা ফা দফণ্যক্রতা – ক্ষমরূণ্যআ ক্ষাক উৎাদদত ে ফা কাদিত ণ্যেয প্রণ্যয়াজনয়ীয় তথ্য মথাস্থাণ্যন দ্রুত 

অদান-প্রদান কযণ্যত াযণ্যফন এফং তায দবদিণ্যত মথামথ দদ্ধান্ত গ্রণ কযণ্যত াযণ্যফন। উণ্যেদখত ২২ টি দ’য ভণ্যধ্য অন্তঃণ্যমাগাণ্যমাগ ফজায় 

যাখা ণ্যফ।    

ণ্যয়ফ াআট দক? PO ণ্যয়ফ াআট কী?  

কতগুণ্যরা াতা ফা ক্ষণ্যজয ভন্বণ্যয় আন্টাযণ্যনণ্যটয ভণ্যধ্য একটি দনদৃষ্ট ক্ষডাণ্যভআন এয নাভণ্যক ণ্যয়ফ াআট ফণ্যর মা কণ্যরয জন্য থফা 

দনদদ গষ্ট ক্ষরাকণ্যদয ব্যফাণ্যযয জন্য ণ্যত াণ্যয।  

Producer Organization এয জন্য ক্ষম ণ্যয়ফ াআট বতযী কযা ণ্যয়ণ্যে ক্ষটাআ PO ণ্যয়ফ াআট।  

কী কযা মাণ্যফ?  

এআ ণ্যয়ফ াআট এয ভাধ্যণ্যভ PO তাণ্যদয উৎাদদত ভাণ্যেয দফক্রণ্যয়য জন্য দফজ্ঞান দদণ্যত াযণ্যফন। এণ্যত ক্ষক্রতাযা ফা ফড় ক্রয়কাযী 

চাদলয কাে ক্ষথণ্যক যাদয ভাে ক্রয় কযণ্যত াযণ্যফন। এয পণ্যর উৎাদক চাদল, ভধ্যস্বত্ত্ব ক্ষবাগীণ্যদয ক্ষদৌযাত্ন ক্ষথণ্যক ক্ষযাআ াণ্যফন এফং 

চালকৃত ভাণ্যেয ন্যায্যমূল্য াণ্যফন। চাদলযা ন্যায্যমূল্য ক্ষণ্যর ভাে চাণ্যল তাণ্যদয উৎা বৃদদ্ধ াণ্যফ এফং প্রকাযান্তণ্যয ক্ষদ ভােচাণ্যল 

স্বদনব গয ণ্যয় দফণ্যদণ্য যপ্তাদন কযণ্যত াযণ্যফ।   

Website এয একটি Home Screen নীণ্যচ ক্ষদয়া ণ্যরা। এখাণ্যন চাদলয উৎাদদত ভাণ্যেয ফণ গনা  ঠিকানা ক্ষদয়া ণ্যয়ণ্যে। এণ্যত 

ক্ষক্রতা ণ্যজআ চাদলয ঠিকানায় ক্ষপান ফা যাদয দগণ্যয় ভাে ক্রয় কযণ্যত াযণ্যফ। এখাণ্যন দফদবন্ন ভাণ্যেয ফণ গনা  েদফ ক্ষদয়া 

অণ্যে। প্রদতটি ভাণ্যেয ফা দফলণ্যয়য েদফ ধণ্যয ধণ্যয দ সুপরভূগী ক্ষক্রতা-দফণ্যক্রতা োড়া অগী অণ্যযা ণ্যনণ্যকআ ভাে চাল এফং 

দফণন কাম গক্রণ্যভ প্রযুদক্তয য়তা ক্ষণ্যয় একদদণ্যক ক্ষমভন উন্নত  চাদদা ম্পন্ন ভাণ্যনয ভাে উৎাদন কযণ্যত াযণ্যফন, ক্ষতভদন 

উৎাদদত ভাণ্যেয ন্যায্যমূল্য াণ্যফন।      

 

*(উণ্যজরায কর দঅআদজ দস্য, আউএপদক্ষত সুপরণ্যবাগী দণ্যণ্যফ ন্তভু গক্ত দঅআদজ-ফদভূ গত কর চাদল, এফং তাদরকাভুক্ত অগ্রী 

ব্যফায়ীবৃন্দ।)    
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দচে: দনভ গাণাধীন PO FISH MARKET ণ্যয়ফ াআণ্যটয Home Screen 

 

ক্ষভাফাআণ্যর ব্যফাণ্যযয জন্য একটি Android Apps  বতযী কযা ণ্যয়ণ্যে। ক্ষম ক্ষকান Android ক্ষভাফাআর ক্ষথণ্যক Buyer 

and Seller এআ appsটি ব্যফায কণ্যয দফক্রণ্যয়য জন্য দফজ্ঞান দদণ্যত  ক্রয় কযণ্যত াযণ্যফ।  

 

 

 

 

দচে: ক্ষভাফাআণ্যর ব্যফাণ্যযয জন্য Android Apps 
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Website/ apps ব্যফায কযণ্যত কী কী টুরস  (Tools) রাগণ্যফ? 

াধাযণত ক্ষডক্সট কদম্পউটায, ক্ষরট, ট্যাফণ্যরট দদ (ট্যাফ) থফা ক্ষম ক্ষকান ব্র্যাণ্যন্ডয Android ক্ষভাফাআর। শুদৄ আন্টাণ্যনট ংণ্যমাগ 

থাকণ্যরআ Google Play Store ক্ষথণ্যক Apps Download কণ্যয ব্যফায কযা মাণ্যফ। থফা যাদয ক্ষম ক্ষকান Web 

browser ক্ষথণ্যক www.pofishermarket.com এ দগণ্যয় ণ্যয়ফ াআট ক্ষদখা মাণ্যফ।  
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 gvQ  evRviRvZKi‡Y cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv 

 gv‡Qi AvniY I Avni‡YvËi cwiPh©v 

 gvQ msiÿY I cwienb c×wZ 

 DËg grm¨Pvl Abykxjb, Ges  wbivc` gvQ Drcv`‡b KiYxq 

 †Kvm© cybiv‡jvPbv,  cÖwk¶Y-cieZ©x g~j¨vqb, †Kvm© g~j¨vqb Ges mgvcbx 

 

 

 

 

 

 

 

3q w`b 
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 03 mgq: 08:00-08:30  †gqv`Kvj: 30 wgwbU 

wk‡ivbvg: cybiv‡jvPbv I cªwZfve 

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  মনতৃবৃন্দ  

 j¶¨:  cÖwk¶Yv_©x‡`i c~e©eZ©x w`‡bi Awa‡ekbmg~n cybiv‡jvPbv Kiv hv‡Z Zviv wbR wbR aviYvi fzj 

ÎæwUmg~n ms‡kvab Ki‡Z cv‡ib| 

D‡Ïk¨:  G Awa‡ekb ‡k‡l cÖwk¶Yv_©xiv c~e©eZ©x w`‡bi Av‡jvP¨ welqmg~n ej‡Z cvi‡eb| 

 

welqm~wP Av‡jvP¨ welq cªwk¶Y c×wZ mgq 

f~wgKv  2 wgwbU 

  ¯^vMZ I ï‡f”Qv Ávcb 

 c~e©eZ©x Awa‡ek‡bi Av‡jvKcvZ 

 eZ©gvb Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM 

 DØy×KiY 

e³„Zv I cÖ‡kœvËi  

welqe ‘̄   25 wgwbU 

 

 

 cÖvZ¨wnK Rvb©vj cvV 

 c~e©eZ©x w`‡bi Awa‡ekbmg~n cybviv‡jvPbv 

 mvÜ¨Kvjxb Abykxjb 

e³„Zv I cÖ‡kœvËi 

‡cv÷vi 

 

mvi-ms‡¶c 3 wgwbU 

  D‡Ïk¨ hvPvB 

 g~j welqmg~n cybviv‡jvPbv 

 ab¨ev` Ávcb 

e³„Zv I cÖ‡kœvËi 

 

 

cÖwk¶Y mnvqK mvgMªx : gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc, †nvqvBU †evW©, gvK©vi, wbDRwcÖÈ, n¨vÛ-AvDU, BZ¨vw`| 
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 03 mgq: 08:30-09:30 ‡gqv`Kvj: 60 wgwbU 

wk‡ivbvg:  gvQ  evRviRvZKi‡Y cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv 

Afxó `j:  grm¨wfwËK cªwWDmvi AM©vbvB‡Rk‡bi (wcI) ‡bZ…e„›` 

j¶¨: GB Awa‡ek‡b cÖwkÿYv_©x‡`i grm¨wfwËK cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb Kvh©µ‡g cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv 

m¤ú‡K© mvavib aviYv †`qv hv‡Z cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv msµvšÍ welq ev¯Íevq‡b wb‡Riv AskMÖnY Ki‡Z 

cv‡ib Ges wcI m`m¨‡`i cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿvq mnvqZv cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib|    

D‡Ïk¨: GB Awa‡ekb ‡k‡l cÖwk¶Yv_©xMY- 

- grm¨wfwËK cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rkb Kvh©µ‡g cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv m¤ú‡K© Rvb‡Z I Kvh©µg 

ev¯Íevqb Ki‡Z cvi‡eb|  

- grm¨wfwËK cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rk‡b gvQ PvlKvjxb I Avni‡YvËi Kvh©µ‡g cwi‡ekMZ I mvgvwRK 

myiÿvq m¤¢ve¨ mgm¨vmg~n wPwýZ Ki‡Z I Zv `~ixKi‡Y cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY Ki‡Z mÿg n‡eb| 

- w grm¨wfwËK cÖwWDmvi AM©vbvB‡Rk‡b cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv msµvšÍ welqK Z`viwK, Z_¨ 

msMÖn, msiÿY I cÖ‡qvRbxq civgk© cÖ`vb Ki‡Z cvi‡eb| 

welqm~wP  Av‡jvP¨ welq cÖwk¶Y c×wZ mgq 

f~wgKv   

  ¯^vMZg  

 c~e©eZ©x Awa‡ek‡bi Ici Av‡jvKcvZ 

 eZ©gvb Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM 

 DØy×KiY 

e³…Zv I 

cª‡kœvËi 

4 wgwbU 

welqe¯‘  cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv m¤ú‡K© aviYv 

 wcI Kvh©µ‡g cwi‡ekMZ m¤¢ve¨ mgm¨vmg~n wPwýZKiY Ges Zv ~̀ixKi‡Y wcI 

†bZv‡`i KiYxq 

 wcI Kvh©µ‡g m¤¢ve¨ mvgvwRK mgm¨vmg~n wPwýZKiY Ges Zv ~̀ixKi‡Y wcI 

†bZv‡`i KiYxq 

 wcIÕi  mv‡_ m¤ú„³ gvQPvwl/m`m¨‡`i  cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv msµvšÍ 

Kvh©µg Z`viwK‡Z  wcI †bZv‡`i KiYxq 

e³„Zv I 

cª‡kœvËi, 

wd¬cPvU© 

 

50 wgwbU 

mvi-ms‡¶c  D‡Ïk¨ hvPvB 

 g~j welq¸‡jv cybiv‡jvPbv 

 n¨vÛAvDU weZiY 

 ab¨ev` Ávcb  

cª‡kœvËi  6 wgwbU 

cªwk¶Y mnvqK mvgMªx: ‡nvqvBU ‡evW©, gvK©vi, wbDRwc« ªU, wd¬cPvU©, n¨vÛAvDU, wfcKvW© BZ¨vw`| 
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gvQ  evRviRvZKi‡Y cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv 

1. f~wgKv: Avgv‡`i Pvicv‡ki Rxe I Ro e ‘̄ wb‡qB Avgv‡`i cwi‡ek| cwi‡e‡ki Dcv`vb¸‡jvi g‡a¨ i‡q‡Q 

cvwb, gvwU, evqy, Av‡jv, Dw™¢̀ , cÖvYx| cwi‡e‡ki cÖwZwU Dcv`v‡bi Kvh©Ki gvÎvB Rx‡ei Rb¨ AbyKzj 

cwi‡ek| cyKz‡i cwi‡e‡ki Dcv`vb¸‡jvi AbyKzj gvÎvB cyKz‡ii m‡e©v”P Drcv`b wbwðZ K‡i| ZvB cyKz‡ii 

cwi‡e‡ki Dcv`vb¸‡jvi Pv‡lvc‡hvMx AbyKzj gvÎvi e¨Zq NU‡j cwi‡e‡ki Dci †bwZevPK cÖfve c‡o hv 

Kvw•LZ Drcv`b‡K e¨nZ K‡i| cwi‡ek‡K ‡bwZevPK cÖfvegy³ ivLvi j‡ÿ¨ gvQPvl e¨e ’̄vcbvq mwVK 

‡K․kj I Kvh©Kwi c`‡ÿc MÖnY I Zvi mwVK ev Í̄evqb Kiv| G‡Z cwi‡ekMZ myiÿv wbwðZ nq| mvgvwRK 

mgm¨v n‡jv Ggb GKwU ‡bwZevPK welq hv mgv‡R emevmKvix gvbyl‡K ¯̂vfvweK Rxebhvc‡b euvav m„wó K‡i| 

GwU mvgvwRK RxebhvÎvq euvav cÖ`vb K‡i Av‡eMxq I A_©‣bwZK fv‡e mvgvwRK Dbœqb e¨vnZ K‡i| mvgvwRK 

wbivcËv wbwðZ n‡j Drcv`b e„w×i gva¨‡g gvQPvwliv AwaK gybvdv AR©b Ki‡Z mÿg n‡eb| GbGwUwc-2 

Kg© GjvKvq grm¨Pvlx‡`i ’̄vwqZ¡kxj Drcv`b e„w× I Drcvw`Z cY¨ (gvQ) DbœZZi evRv‡i cÖ‡ekvwaKvi m„wói 

j‡ÿ¨ wewfbœgyLx D‡`¨vM MÖnY K‡i P‡j‡Q| gvQPv‡l DbœZ cÖhyw³i e¨envi ms‡e`bkxj I SzuwKc~Y©| G‡ÿ‡Î 

†hgb `ªæZ mvd‡j¨i m¤¢vebv _v‡K, †Zgwb cÖPzi ÿwZi m¤¢vebvI _v‡K| gvQPvl e¨e ’̄vcbvi wewfbœ av‡c 

‡K․kjMZ fzj, KvwiMwi µzwU-wePz¨wZ, cÖvK…wZK ~̀‡h©vM-`ywe©cvK Ges gbyl¨m„ó bvbvwea Kvi‡Y cwi‡ekMZ I 

mvgvwRK mgm¨v m„wó nq| gvQ PvlKvjxb I Avni‡YvËi cwi‡ekMZ I mvgvwRK m¤¢ve¨ mgm¨vmg~n wPwýZKiY 

I Zv `~ixKi‡Y mwVK ‡K․kj I Kvh©Kwi c`‡ÿc MÖn‡Yi gva¨‡g cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv wbwðZKi‡Y 

wcI †bZ…e„›` ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡Z cv‡ib|  

 

2. wcI Kvh©µ‡g cwi‡ekMZ m¤¢ve¨ mgm¨vmg~n wPwýZKiY: 

2.1 gvQ PvlKvjxb cwi‡ekMZ  mgm¨vmg~n 

wb¤œwjwLZ Dcv`vb/DcKiY¸‡jvi wb¤œgvb, h‡_”Q e¨envi, Abby‡gvw`Z gvÎv BZ¨vw` cwi‡e‡ki Dci  

†bwZevPK cÖfve †d‡j Ges gvQPvl jvfRbK nq bv | †hgb- 

- mwVK cÖRvwZi gvQ wbe©vPb bv Kiv  Ges wb¤œgv‡bi †cvbv gRyZ  

- wb¤œgv‡bi mvi, PzbI Lv`¨ cÖ‡qvM; 

- †ivM wbivg‡q ivmvqwbK `ª‡e¨i (A¨vw›Uev‡qvwUK/Jla) e¨envi; 

- gv‡Qi `ªæZ ea©‡bi Rb¨ ni‡gvb RvZxq Lv‡`¨vcv`vb e¨envi; 

- wbqwgZ cvwbi ¸Yv¸Y cixÿvq AbvMÖn; 

- gvQPv‡l e¨eüZ miÄvgvw` Rxevbgy³ bv ivLv; 

- DcKiY msiÿ‡Y mZK©Zv Aej¤^b bv Kiv|  

2.1.2  mgm¨vmg~n  ~̀ixKi‡Y wcI †bZv‡`i KiYxq 

2.1.2.1 mwVK cÖRvwZ wbe©vPb I mwVK Nb‡Z¡ †cvbv gRyZ  

cyKz‡ii aiY Abyhvqx gv‡Qi cÖRvwZi wbe©vPb Ges mwVK Nb‡Z¡i gv‡Qi gRyZ cyKz‡ii cwi‡ek I gv‡Qi 

¯̂v‡¯’̈ i Rb¨ AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| cyKz‡ii AvqZ‡bi Zzjbvq †ekx Nb‡Z¡ gvQ gRyZ Ki‡j cyKz‡ii cwi‡ek 
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`~wlZ nq| wcI †bZ…e„›` ïay mwVK cÖRvwZi gvQ wbe©vP‡bB bq ¸YMZ gvb m¤úbœ ‡cvbvi wbf©i‡hvM¨ Drm 

(†hgb wbKU¯’ miKvwi grm¨ n¨vPvwi/Lvgvi) m¤ú‡K© Lvgvwi/gvQPvwl‡`i AewnZ Ki‡eb Ges G wel‡q 

mvwe©K mn‡hvwMZv I civgk© cÖ`vb Ki‡eb| 

 

2.1.2.2  cyKzi cÖ ‘̄wZ‡Z cwi‡ek evÜe ‡iv‡Ub‡bi e¨envi 

iv¶y‡m I AevwÂZ gvQ ev c«vwY `~i Kivi Rb¨ †iv‡Ubb cvDWvi †iv‡Ubb e¨env‡i wcI †bZ…e„›` 

gvQPvwl‡`i DrmvwnZ Ki‡eb Ges cÖ‡qvRbxq civgk© cÖ`vb Ki‡eb| ¸YMZgvb m¤úbœ fv‡jv eª¨v‡Ûi 

†iv‡Ubb m¤ú‡K© Lvgvix/gvQPvwl‡`i AewnZ Ki‡eb Ges cÖ‡qvR‡b evRvi †_‡K µq Ki‡Z mn‡hvMxZv 

Ki‡eb|   

2.1.2.3  fv‡jv gv‡bi I mwVK gvÎvq cwiwgZ Pzb e¨envi 

gvQ Pv‡l Pz‡bi e¨envi cwi‡ek evÜe| gvQ Pv‡l Pzb Ggb GKwU Dcv`vb hv cyKz‡ii hveZxq `~wlZ M¨vm 

bó K‡i, cvwbi A¤øZ¡ `~i K‡i, cvwbi Aw·‡Rb e„w× K‡i, †NvjvZ¡ `~i K‡i| wcI †bZ…e„›` fv‡jvgv‡bi Pzb 

mycvwikK…Z gvÎvq e¨env‡ii Rb¨ Lvgvwi/gvQPvwl‡`i civgk© cÖ`vb Ki‡eb| cÖ‡qvR‡b ’̄vbxq evRv‡ii 

Z_¨ wb‡q  Lvgvwi/gvQPvwl‡`i mnvqZv Ki‡eb|  

2.1.2.4  Aby‡gvw`Z mv‡ii cwiwgZ e¨envi 

e¨envi wewa †g‡b mwVK gvÎvq DrK…ó gv‡bi mvi cÖ‡qv‡Mi e¨vcv‡i wcI †bZ…e„›` gvQPvwl/Lvgvix‡`i DØy× 

Ki‡eb Ges cÖ‡qvRbxq civgk© cÖ`vb Ki‡eb| Pvwliv mv‡ii e¨env‡ii ci e Í̄v/c¨v‡KU †hLv‡b-‡mLv‡b 

†d‡j †`qv nq| G†Z cwi‡ek `~wlZ nq| G‡Z ¯̂v ’̄¨ SzuwK †e‡o hvq| G e¨vcv‡i wcI †bZ…e„›` 

gvQPvwl/Lvgvix‡`i m‡PZb Ki‡eb|  

2.1.2.5  cywó¸Y mg„× Lv`¨ wbe©vPb I mwVK gvÎvq cÖ‡qvM:  

wb¤œgv‡bi Lv`¨ e¨env‡i cyKz‡ii cvwb `~wlZ nq Ges gvQ I gvbyl ÿwZKi Rxevb~i Øviv AvµvšÍ nq| ZvB 

Aby‡gw`Z †Kv¤úvwbi cywómg„× c¨v‡KURvZ grm¨Lv`¨ msMÖn K‡i e¨envi DËg| c¨v‡KURvZ Lv`¨ µ‡qi 

mgq ‡j‡ewjs-G hveZxq Z_¨ ‡hgb-‡Kvb cÖRvwZi gv†Qi Lv`¨, Lv‡`¨i aiY, cywó Dcv`v‡bi †cÖvdvBj, 

cÖ ‘̄Z I †gqv‡`vËx©‡Yi ZvwiL  e¨envi Kiv n‡q‡Q wKbv Zv †`‡L wKb‡Z n‡e| myZivs wcI †bZ„e„›` 

cywó¸Y mg„× Lv`¨ wbe©vPb I cÖ‡qv‡M Lvgvwi/Pvwl‡`i cÖ‡qvRbxq civgk© I mn‡hvwMZv cÖ`vb Ki‡eb|  

2.1.2.6  Aby‡gvw`Z ivmvqwbK ª̀‡e¨i e¨envi 

Lvgvwi/gvQPvwliv gv‡Qi e¨vK‡UwiqvRwbZ †ivM wbivg‡qi Rb¨ A‡bK †ÿ‡Î Gw›Uev‡qvwUK e¨envi K‡i 

_v‡K| GQvov AwZwi³ gvÎvq e¨env‡i Gw›Uev‡qvwU‡Ki Ae¨eüZ As‡ki Lvivc cÖfve RjR cwi‡ek Ges 

grm¨ I grm¨RvZ c‡Y¨i g‡a¨I †_‡K hvq| G ai‡bi cwi‡e‡k Drcvw`Z gvQ gvby‡li Rb¨ ¯̂v ’̄¨ SuywK 

‣Zwi K‡i| Avevi Lvgvwi/gvQPvwl‡`i AÁZv I Am‡PZbvi Kvi‡Y A‡bK mgq e¨env‡ii ci Jl‡ai 

†evZj/‡K․Uv/wkwk/w÷ªc †hLv‡b †mLv‡b †d‡j ‡`q A_ev cyKz‡ii cvwb‡Z ay‡q evwo‡Z e¨envi K‡i| G‡Z 

gv‡Qi Rb¨ cwi‡ek †hgb KjywlZ n‡”Q †Zgwb gvbylmn Ab¨vb¨ Rx‡ei Rb¨ cwi‡ek Awbivciv` n‡q 
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c‡o| wcI †bZ…e„›` Lvgvwi/gvQPvwl‡`i gv‡Qi †ivM cÖwZ‡iv‡a ÿwZKi Gw›Uev‡qvwUK e¨envi m¤ú‡K© 

mZK© I m‡PZb Ki‡eb| †Kej me©‡kl Dcvq wn‡m‡e Aby‡gvw`Z A¨vw›Uev‡qvwUK e¨envi Kivi e¨vcv‡i 

cÖ‡qvRbxq civgk© I mn‡hvwMZv cÖ`vb Ki‡eb|  

2.1.2.7  ni‡gvbhy³ Lv`¨ e¨envi 

`xN© mgqe¨vwc ni‡gvbhy³ Lv`¨ LvIqv‡j gvivZ¡K cvk^© cÖwZwµqv †hgb-Nv m„wó, wjfvi I wKWwbi ÿwZ 

BZ¨vw` †`Lv †`q| Gme ÿwZKi ni‡gvb gv‡Qi gva¨‡g gvby‡li kix‡i cÖ‡ek Ki‡Q Ges ¯̂v‡¯’̈ i Rb¨ 

SuywKc~Y© n‡q c‡o| m‡e©vcwi Gi Ae‡kl `xN© mgq cwi‡e‡k †_‡K hvq Ges bxie NvZK wn‡m‡e KvR 

K‡i| Avevi Lvgvwi/gvQPvwl‡`i AÁZv I Am‡PZbvi Kvi‡Y A‡bK mgq e¨env‡ii ci ni‡gvbhy³ 

Lv‡`¨i c¨v‡KU †hLv‡b †mLv‡b †d‡j ‡`qvq cwi‡ek `~lY n‡”Q| wcI †bZ…e„›` Lvgvwi/Pvwl‡`i gvQ Pv‡l 

ni‡gv‡bi ÿwZKi w`K m¤ú‡K© mZK© I m‡PZb Ki‡eb| 

2.1.2.8  †cÖvev‡qvwU‡Ki e¨envi 

‡hme RxweZ AbyRxe †cvl‡Ki mg Í̄ (gvQ, wPswo, gvbyl BZ¨vw` †h †Kvb cÖvYx) †`‡n I cwi‡e‡k Dcw ’̄wZ 

†_‡K †cvlK‡K ÿwZKi †ivM Rxevby †_‡K myiÿv †`q I †cvl‡Ki •`wnK e„w× I my¯̂v ’̄¨ wbwðZ K‡i 

†mme DcKvwi AbyRxe‡KB †cÖvev‡qvwUK bv‡g AwfwnZ Kiv nq| mnR K_vq, †cÖvev‡qvwUK n‡”Q DcKvwi 

eÜz AbyRxe (cÖavbZ: e¨vK‡Uwiqv RvZxq) hv‡`i Dcw ’̄wZ‡Z ÿwZKi AbyRxe `gb Kiv hvq Ges G‡`i 

ÿwZ Kivi ÿgZvI Kgv‡bv hvq| Gw›Uev‡qvwU‡Ki AcwiwgZ I Aeva cÖ‡qv‡Mi d‡j ÿwZKi Rxevbyi 

wbR¯̂ cÖwZ‡iva ÿgZv  ‣Zwi nq| d‡j GK mgq Gw›Uev‡qvwU‡Ki gva¨‡g ÿwZKi Rxevby Avi `gb Kiv hvq 

bv| ZvQvov Gw›Uev‡qvwUK cÖ‡qv‡M ZvrÿwYK mgvavb n‡jI `xN©‡gqv‡` Zv gvbe‡`‡n ÿwZKi cÖwZwµqv 

m„wó K‡i| GRb¨B Gw›Uev‡qvwU‡Ki weKí wnmv‡e †cÖvev‡qvwU‡Ki e¨envi AwaK †h․w³K Ges ’̄vwqZ¡kxj 

e‡j we‡ewPZ n‡”Q| ‡Kej cwi‡e‡ki DcKvix Ges AcKvix AbyRx‡ei fvimvg¨nxbZv †`Lv w`‡jB 

cwi‡ek `~wlZ nq, DcKvix AbyRx‡ei e„w×i AbyKy‡j cwi‡ek webó nq, Pvl‡hvM¨ gv‡Q †iv‡Mi cÖ‡Kvc 

e„w× cvq Ges µgk: AviI Ab¨ mgm¨v m„wó n‡Z _v‡K| ZvB †Kej ~̀wlZ cwi‡e‡k ev †ivMvµvšÍ Ae ’̄vi 

Rb¨ bq eis my ’̄¨ I ¯̂vfvweK mgqKv‡jI gvQ I wPswo Pv‡l wbqwgZ †cÖvev‡qvwU‡Ki cwiwgZ e¨envi Kiv 

DwPZ| wb‡¤œ †cÖvev‡qvwU‡Ki DcKvwiZv D‡jøL Kiv n‡jv- 
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2.1.2.9  wbqwgZ cvwbi ¸Yv¸Y cixÿv 

gvQ Pv‡li Rb¨ cvwbi wcGBP, A¨v‡gvwbqv, «̀exf~Z Aw·‡Rb c«f…wZ gvÎv A¯̂vfvweK Kg‡ewk n‡jB gv‡Qi 

wewfbœ mgm¨v †`Lv †`q| †hgb-gv‡Qi †ivM I goK †`Lv †`q| d‡j gv‡Qi Drcv`b K‡g hvq| 

Lvgvix/Pvwliv cÖK‡íi wjd‡`i mnvh¨ wb‡q †U÷ wK‡Ui (Test kit) Gi gva¨‡g DcwiD³ Dcv`vbM‡jvi 

gvÎv cwigvc K‡i cvwbi ¸Yv¸Y Rvb‡Z cv‡ib Ges mycvwik Abyhvqx cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY K‡i gvQ 

Pv‡li AbyKzj cwi‡ek wdwi‡q Av †Z cv‡ib| wcI †bZ…e„›` G wel‡q Lvgvix/Pvwl‡`i m‡PZb Ki‡eb Ges 

cÖ‡qvRbxq civgk© cÖ`vb Ki‡eb| 

 

2.1.2.10  gvQPv‡l e¨eüZ miÄvgvw` Rxevbgy³ ivLv 

`~lY Gov‡bvi Rb¨ gvQPvl Kvh©µ‡g e¨eüZ mKj cÖKvi miÄvg/DcKiY cvwb w`‡q fvjfv‡e ay‡q †iv‡` 

ïwK‡q Rxevbygy³ ivL‡Z n‡e| G wel‡q wcI †bZvMY gvQPvwl‡`i m‡PZb Ki‡eb|  

 

2.1.2.11  DcKiY mwVKfv‡e msiÿY/¸`vgRvZKiY  

DcKiYmg~n cwi®‥vi, ïK‡bv, wbwe©‡Nœ evqy PjvPj Ki‡Z cv‡i Ggb ’̄v‡b msiÿY Ki‡Z n‡e| 

†Zjv‡cvKv, Quy‡Pv, Bu`yi, †ewR, cvwL BZ¨vw` msiwÿZ ’̄v‡b cÖ‡ek Ki‡j DcKiYmg~n Rxevby Øviv 

msµvwgZ nq| Rxevby msµvwgZ DcKiY e¨env‡i gvQ mn‡RB ‡iv‡M AvµvšÍ nq d‡j e¨vcK ¶wZi 

m¤§yLxb n‡Z nq| wcIÕi †bZvMY gvQPvwl‡`i DcKiYmg~n mwVKfv‡e msiÿ‡Yi Rb¨  cÖ‡qvRbxq civgk© 

cÖ`vb Ki‡eb| 

 

2.1.2.12 DËg grm¨Pvl Abykxjb 

 

 

 

 

2.2 gvQ Avni‡YvËi cwi‡ekMZ  mgm¨vmg~n 

- a „Z gvQ A¯̂v¯’¨Ki cwi‡e‡k ivLv 

- `~wlZ/Acwi®‥vi cvwb w`‡q gvQ †avqv 

- Acwi®‥vi hvbevn‡b gvQ cwienb Kiv 

- cwien‡b Ach©vß eid e¨envi ev eid e¨envi bv Kiv ev wb¤œgv‡bi eid e¨envi Kiv 

- AwaK mgq ZvRv ivLvi Rb¨ gv‡Q ivmvqwbK `ªe¨ e¨envi 

- Avo‡Zi A¯̂v ’̄¨Ki cwi‡ek 

- wb¤œgv‡bi eid w`‡q gvQ msiÿY   

- cÖK‡íi grm¨ Avni‡YvËi †mev ‡K‡›`ª gvQ ivL‡Z Abxnv  

2.2.1 a„Z gvQ cwi®‥vi-cwi”Qbœ/¯v̂¯’̈ Ki cwi‡e‡k ivLv 

a„Z gvQ gvwU‡Z, P‡Ui e Í̄v ev euv‡ki •Zwi PvUvB‡q bv †i‡L cwi®‥vi cvÎ ev gv`yi Ges cwi®‥vi ’̄v‡b 

ivLv|  gvwU‡Z ivL‡j gvQ †ivM Rxevbyi Øviv msµvwgZ n‡Z cv‡i, †hgb-‡Mvei, nvmu-gyiwMi weôv 

BZ¨vw`| G‡Z gv‡Qi ¸YMZgvb bó nq, `ªæZ cPb‡K cÖfvweZ K‡i Ges cPv gv‡Qi `yM©‡Ü cwi‡ek `~wlZ 

Lv`¨-wbivcËvi welqwU Pv‡li cwi‡e‡ki ms‡M mivmwi m¤úwK©Z nIqvq gvQ Pv‡l mdjZv AR©b A‡bKvs‡kB Pv‡li 

cwi‡ek wbqš¿‡Yi mÿgZvi ms‡M IZcÖZfv‡e RwoZ| Pvl ch©v‡q cwi‡ek wbqš¿‡Yi GB KvRwU ¸W G¨vKzqvKvjPvi 

cÖvKwUm ev DËg grm¨Pvl Abykxj‡bi gva¨‡g AR©b Kiv m¤¢e|  
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nq| G‡Z gvQPvwl gv‡Qi Kvw•LZ evRvig~j¨ bv †c‡q Avw_©K ÿwZi m¤§~Lxb nq|  myZivs wcI ‡bZ…e„›` G 

e¨vcv‡i Lvgvwi/gvQ Pvwl‡`i m‡PZb Kivi cvkvcvwk cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`vb Ki‡eb| 

 2.2.2 wUDeI‡q‡ji cvwb w`‡q a„Z gvQ ay‡q gvQ cwienb Kiv 

wcI ‡bZ…e„›` Lvgvwi/gvQ Pvwl‡`i wUDeI‡q‡ji cvwb w`‡q gvQ ay‡q cwienb I evRviRvZKi‡Yi e¨vcv‡i 

m‡PZb Ki‡eb Ges cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`vb Ki‡eb|  

2.2.3 cwi®‥vi-cwi”Qbœ hvbevn‡b gvQ cwienb Kiv 

gvQ cwien‡bi c~‡e© cwien‡Yi Rb¨ e¨eüZ wi·vÑf¨vb, wcK-Avc I Ab¨vb¨ ’̄vbxq hvbevnb RxevYybvkK 

c`v_© (‡hgb weøwPs cvBWvi, wWUvi‡R›U) w`‡q ay‡q cwi®‥vi Kiv| G‡Z gv‡Qi ¸YvMZ gvb wVK _v‡K Ges 

cwi‡ekI `~wlZ nq bv| wcI ‡bZ…e„›` Rxevbygy³ hvbevn‡b cwien‡bi mydj m¤ú‡K© Lvgvwi/gvQPvwl‡`i 

m‡PZb Ki‡eb|  

2.2.4  AwaK mgq m‡ZR  ivL‡Z gv‡Q  ivmvqwbK ª̀e¨ cwinvi Kiv 

gvQ aiv †_‡K evRviRvZ Kiv ch©šÍ AwaK mgq m‡ZR ivLvi Rb¨ Amvay Lvgvwi/gvQPvwliv A‡bK mgq 

digvwjb e¨envi K‡i _v‡K| G‡Z gvQ mn‡RB c‡P bv Ges AwaK mgq m‡ZR _v‡K| gv‡Q digvwjb 

e¨envi Rb¯̂v‡¯’̈ i Rb¨ SzuwKc~Y©| wcIi ‡bZ…e„›` gv‡Q digvwjb e¨env‡i ÿwZKi w`K/¯̂v ’̄¨ SuywK m¤ú‡K© 

AewnZ Ki‡eb|  

2.2.5 gvQ cwien‡b eid e¨envi  

gvQ cwien‡bi mgq eid e¨env‡i 3wU  welq wbwðZ Kiv | h_v:  

- ei‡di ¸YMZgvb 

- ch©vß ei‡di e¨envi I  

- mwVK gvÎvq e¨envi|  

DcwiD³ wZbwUi g‡a¨ †h †Kvb GKwUi Abycw ’̄wZ‡Z gv‡Q `ªæZ cPb ïiæ nq Ges gv‡Qi evRvig~j¨ K‡g 

hvq| cPv gv‡Qi `yM©‡Ü cwi‡ekI `~wlZ nq| ZvB wcI ‡bZ…e„›` ei‡di gvb I e¨enviwewa wb‡q Av‡jvPbv 

Ki‡eb Ges wbKUeZx© GjvKvi fv‡jvgv‡bi ei‡di Drm m¤ú‡K© Z_¨ w`‡q mn‡hvwMZv Ki‡eb|  

 

2.2. 6 DbœZgv‡bi Avo‡Z gvQ ivLv  

Avo‡Zi cwi‡ek `~wlZ nIqvi KviY¸‡jv n‡jv- 

- cvwb  wb®‥vk‡bi mye¨e ’̄v bv _vKv; 

- e¨eüZ cvÎ, ev·/c¨v‡KU, Wªvg  BZ¨vw` ‡hLv‡b †mLv‡b †d‡j ivLv; 

- †g‡S †fRv m¨vuZm¨v‡Z, †bvsiv/gqjv _vKv; 

- bjK~‡ci cvwb mieiv‡ni e¨e ’̄v bv _vKv; 

- Avo‡Z msjMœ ¯̂v¯’¨m¤§Z ‡k․PvMvi bv _vKv; 
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- ch©vß Av‡jv evZv‡mi e¨e ’̄v bv _vKv; 

- wb¤œgv‡bi ei‡d gvQ msiÿY Kiv|  

†h mg¯Í Avo‡Z DcwiD³ †f․Z AeKvVv‡gvMZ welqmg~n eZ©gvb †m mKj Avo‡Zi gvwj‡Ki mv‡_ wcI 

‡bZ…e„›` c~‡e©B Av‡jvPbv K‡i gvQ ivLvi e¨e ’̄v Ki‡eb| G‡ÿ‡Î, Av‡jvPbvi mgq wcI †bZ…e„›` 

Lvgvwi/gvQ Pvwl I  †fv³vi ¯̂v_© mswkøó welq¸‡jv cÖavb¨ w`‡eb|  

 

3. wcI Kvh©µ‡g mvgvwRK myiÿvq mgm¨vmg~n wPwýZKiY: 

gvQ PvlKvjxb †_‡K ïiæ K‡i grm¨ Avni‡YvËi †mev †K‡›`ª/Avo‡Z gvQ AeZi‡Yi ci mvgwqKfv‡e msiÿY, 

cvBKvwi/LyPiv evRv‡i wewµ ch©šÍ wb¤œwjwLZ mvgvwRK SuywK/mgm¨vmg~n †`Lv hvq| †hgb, 

- gvQ Pywi; 

- cyKz‡i wel cÖ‡qvM; 

- GjvKvi ’̄vbxq †jvKR‡bi mv‡_ wcI †bZ…e„‡›`i m¤ú‡K©i AebwZ  

- wcI cwiPvjbvq •ea KvMRc‡Îi Afve 

- gvQ aiv I evRviRvZKi‡Yi mgq wb‡q gZv‣bK¨; 

- wkï kÖwgK e¨envi Kiv; 

- Lvgv‡i wb‡qvwRZ kªwgK‡`i b¨vh¨ gRywi bv †`qv; 

- bvix gvQ Pvwl‡`i gZvgZ MÖnY bv Kiv A_©vr wm×všÍ MÖnY cÖwµqvq bv ivLv; 

- mycwimi Ges ¯̂v ’̄¨Ki cwi‡e‡k Awdm Kÿ bv _vKv; 

- wcI Awdm K‡ÿ Riæix †dvb/‡gevBj b¤̂i bv _vKv;  

 

3.1. mvgvwRK mgm¨vmg~n ~̀ixKi‡Y wcI †bZv‡`i KiYxq 

3.1.1   Lvgvi/cyKzi cvnviv ‡`qv 

AvBb-k„sLjv cwiw ’̄wZi AebwZ NU‡j GjvKvq Pzwi †e‡o hvq| wcI †bZ…e„›` Lvgvi /cyKz‡ii wbivcËv 

e¨e ’̄v  †Rvi`vi Kivi Rb¨ Lvgvwi/cyKzi gvwjK‡`i civgk© w`‡eb Ges cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`vb 

Ki‡eb| †Kvb cÖKvi wbivcËvi e¨vNvZ NU‡j ¯’vbxq cywjk cÖkvmb‡K wcI †bZ…e„›` AewnZ Ki‡eb| 

3.1.2  ¯’vbxq/GjvKvi ‡jvKR‡bi mv‡_ m¤ú‡Kv©bœqb 

e¨w³MZ wKsev wcI ¯̂v_© mswkøó †ilv‡iwli Kvi‡b Lvgvwi/cyKzi gvwjK‡`i mv‡_ m¤ú‡K©i AebwZ NU‡j 

wcI †bZ…e„›` cvi¯úvwiK Av‡jvPbv, mg‡SvZv, ’̄vbxq MY¨gvb¨ e¨w³‡`i wb‡q mvgvwRK wePvi-kvwjmxi 

gva¨‡g mgm¨vi mgvavb Ki‡eb| m¤ú‡K©i AebwZ n‡j wel cÖ‡qv‡M gvQ †g‡i †djvi g‡Zv NUbv NU‡Z 

cv‡i|  

3.1.3  kÖwg‡Ki b¨vh¨ gRywi wbwðZKiY 

Lvgv‡i wb‡qvwRZ kÖwgK‡`i b¨vh¨ gRyix cÖ`vb Kivi welqwU †bZ…e„›` wbwðZ Ki‡eb| bvix kÖwgKiv hv‡Z 

kÖg AvBb Abyhvqx b¨vh¨ gRywi †_‡K ewÂZ bv nq Zv wbwðZ Kivi `vwqZ¡ wcI †bZ…e„‡›`i|  

3.1.4 wkï‡`i w`‡q Lvgv‡i KvR bv Kiv‡bv 

Lvgvwi/gvQPvwliv gvQ aiv, Avni‡YvËi cwiPh©v, evRviRvZKiY, BZ¨vw` Kv‡R wkï†`i kÖwgK wn‡m‡e  

e¨envi bv Kivi welqwU wcI †bZ…e„›` wbwðZ Ki‡eb|   
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3.1.5  wcI-i Kvh©µg cwiPvjbvq mycwimi Ges ¯v̂¯’̈ m¤§Z Awdm K‡ÿi e¨e¯’v 

wcI †bZ…e„›` wb‡Pi welq¸‡jv we‡ePbvq †i‡L Awdm KÿwU wbg©vY/wbe©vPb Ki‡eb| †hgb-  

- K‡ÿi wfZi h‡_ó cwigv‡b RvqMv ivLv; 

- Av‡jv-evZvm PjvP‡ji ch©vß e¨e ’̄v ivLv 

- ‣e`y¨wZK cvLv, jvBU BZ¨vw`i e¨e ’̄v ivLv (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î)| 

3.1.6  wcI cwiPvjbvq  KvMRcÎ  Awdm K‡ÿ msiÿY  

wcI cwiPvjbvq mKj KvMRcÎ †hgb †iRy‡jkb eB, †Uwj‡dvb bv¤^vimn m`m¨‡`i ZvwjKv, Avw_©K 

wnmve-wbKvk eB BZ¨vw` Awdm K‡ÿ hv‡Z msiÿY Kivi welqwU `vwqZ¡cÖvß wcI †bZ…e„›` wbwðZ Ki‡eb|  

3.1.7  Riæix ¸iæZ¡c~Y© †dvb/‡gvevBj bv¤̂vimg~n msiÿY 

wbKU¯’ Riæix †mev cÖwZôvb †hgb-dvqvi mvwf©m, miKvwi I †emiKvwi nvmcvZvj, we ỳ¨r Awdm, 

G¨v¤^y‡jÝ, cywjk ‡ókb, BZ¨vw`i †dvb/‡gvevBj bv¤^vimg~n wcIÕi Awdm K‡ÿ _vK‡e| Dc‡Rjvq Aew ’̄Z 

AvoZ, grm¨ evRvi, grm¨ Avni‡YvËi †mev †K‡›`ªi †dvb bv¤^viI wcI Awd‡m _vK‡e hv‡Z ‡dv‡b 

evRv‡ii me©‡kl Z_¨ Rvbv hvq|  wcI †bZ…e„›` bv¤v̂i mg~n msMÖn I msiÿY Ki‡Z cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc 

MÖnY Ki‡eb| 

3.1.8  bvix cyKzi gvwjK‡`i gZvgZ †bqv  

wcI †bZ…e„›` gvQ Pvl Kvh©µ‡g †hgb-‡cvbv gRy`, Lvevi µq I cÖ‡qvM, gvQ aivi mgq I ZvwiL, 

evRviRvZKiY BZ¨vw` mKj av‡cB cyiæl‡`i gZ bvix cyKzi gvwjK‡`I gZvgZ wb‡eb| 

3.1.9 wm×všÍ MÖnY cÖwµqvq bvixi AskMÖn‡Y  cvwievwiK I mvgvwRK m‡PZbZv m„wó  

gvQ wewµi A_© bvix gvQ Pvlxiv hv‡Z wb‡Ri B”QvgZ Rgv I LiP Ki‡Z cv‡i A_©vr A‡_©i Dci hv‡Z 

Zvi cy‡iv wbqš¿Y _v‡K †m wel‡q wcI †bZ…e„›` mevB‡K m‡PZb Ki‡eb| cÖ‡qvR‡b wcIÕi gvwmK mfvq G 

wel‡q Av‡jvPbv Ki‡Z cv‡ib|  

 

4.  cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv msµvšÍ Kvh©µg ch©‡eÿY/Z`viwK I Z_¨ wjwce×KiY Ges msiÿY: 

wcIi cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv msµvšÍ mKj Kvh©µg wbqwgZ Z`viwK, Z_¨ wjwce×KiY I Zv 

msiÿ‡Yi ¸iæZ¡ Acwimxg| Z_¨ msiÿY Ki‡j fwel¨‡Z ‡h †Kvb c`‡ÿc MÖnY K‡i KvwOvLZ djvdj 

cvIqv hvq| Avevi msiwÿZ mKj Z_¨ cÖK‡í e¨envi/Dc‡Rjv cÖwZ‡e`b •Zwii Rb¨ Dc‡Rjv Kvh©vj‡qi 

Pvwn`v †gvZv‡eK mieivn Kiv hvq| wcIÕi `vwqZ¡cÖvß wbw`©ó e¨w³iv G KvRwU Ki‡Z cv‡ib|  

5. Dcmsnvi 

wcI Kvh©µ‡g cwi‡ek I mvgvwRK myiÿv msµvšÍ welqvw` wbwðZ Ki‡Z wcI †bZ…e„‡›`ªi †hgb ¸iæZ¡c~Y© 

f~wgKv cv‡jb Ki‡eb wVK †Zgwb wcIÕi cÖwZwU m`m¨‡`i e¨w³MZfv‡e m‡PZb n‡Z n‡e| AvMvwg w`‡bi 

Rb¨ `~lYgy³ cwi‡ek I myiwÿZ mgvR M‡o †ZvjB n‡e mK‡ji A½xKvi| cwi‡ek iÿv I msiÿY 

mK‡ji •bwZK `vwqZ¡| 
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 03 mgq: 09:45-10:45 †gqv`Kvj: 60 wgwbU 

 

wk‡ivbvg:  gv‡Qi AvniY I Avni‡YvËi cwiPh©v  

Afxó `j: cÖwWDmvi AiMvbvB‡Rkb Gi  মনতৃবৃন্দ 

রক্ষ্য: AskMÖnYKvix মনতৃবৃন্দমক  gv‡Qi AvniY I Avni‡YvËi cwiPh©v wel‡q aviYv †`qv n‡e hv‡Z Zviv gv‡Qi AvniY I Avni‡YvËi 

cwiPh©v m¤ú‡K© my®úó aviYv jvf Ki‡Z cv‡ib| 

উল্পেশ্য: এ প্রম্পক্ষ্ণ মল্পল প্রম্পক্ষ্ণাথীযা- 

 gv‡Qi AvniYc~e© কযণীয় m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|  

 gv‡Qi AvniYKvjxb cwiPh©v I gv‡Qi Avni‡YvËi cwiPh©v m¤ú‡K© wmAvBwR m`m¨ Ges াধাযণ grm¨Pvwl‡`iমক Rvbv‡Z 

cvi‡eb Ges wbivc` gvQ Drcv`‡b ম্পক্রয় f~wgKv ivL‡Z cvi‡eb 

   

ম্পফলয়সূম্পি আল্পরািয ম্পফলয় প্রম্পক্ষ্ণ দ্ধম্পত ভয় 

ভূম্পভকা  ৫ ম্পভম্পনট 

  স্বাগতভ  

 ফ যফতী অম্পধল্পফল্পনয আল্পরাকাত 

 ফতযভান অম্পধল্পফল্পনয াল্পথ ংল্পমাগ 

 উদু্বদ্ধকযণ 

 

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয  

ম্পফলয়ফস্তু কযণীয়  ৫০ ম্পভম্পনট 

  gv‡Qi AvniYc~e© কযণীয়  

 gv‡Qi AvniYKvjxb cwiPh©v  

 gv‡Qi Avni‡YvËi cwiPh©v 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয 

 

ম্পিিাট য 

 

 

 

ায-ংল্পক্ষ্  ৫ম্পভম্পনট 

  উল্পেশ্য মািাই 

 মূর ম্পফলয়গুল্পরা পুনযাল্পরািনা 

 যান্ডআউট ম্পফতযণ 

 ধন্যফাদ জ্ঞান 

 

 

প্রল্পনাত্তয  

cÖwk¶Y mnvqK mvgMªx: gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc, †nvqvBU †evW©, gvK©vi, wbDRwcÖÈ, n¨vÛ-AvDU BZ¨vw`| 
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gv‡Qi AvniY I Avni‡YvËi cwiPh©v 

wbivc` gvQ/wPswo Drcv`b I mieiv‡ni †ÿ‡Î gvQ AvniY I Avni‡YvËi cwiPh©v welqwU LyeB ¸iæZ¡c~Y©| আযণ মথল্পক শুরু 

কল্পয মবাক্তায াল্পত ম োল্পনা ম যন্ত প্রম্পত ফেয ফাংরাল্পদল্প ভাল্পেয গুণগতভাল্পনয ম্পফপুর ক্ষ্ম্পত াম্পধত য়। এক্ষ্ম্পত শুদৄ খাদ্য ম্পনযাত্তা 

ফা জনস্বযাল্পস্থয জন্যই হুভম্পক নয়, উৎাদনকাযী, প্রম্পক্রয়াজাতকাযী এফং ভাে ব্যফায়ীল্পদয অথ যজনম্পতক মরাকাল্পনযও অন্যতভ প্রধান 

কাযণ। এক্ষ্ম্পত কভাল্পনায Rb¨ Pvwli wb‡¤œv³ welq¸‡jv AbymiY Kiv GKvšÍ cÖ‡qvRb: 

১. ভাল্পেয আযণ িম্পকযত কযণীয় ম্পফলল্পয় ম্পযকেনা  

১ .১ gv‡Qi AvniY c~e© cwiKíbvt  

 Avni‡Yi cy‡e© GKwU cwiKíbv Mªnb Ki‡Z n‡e| Avni‡Yi w`b I mgq wba©viY K‡i cÖ‡qvRbxq miÄvg ( Rvj, 

Wªvg, evjwZ, nvwo BZ¨vw`) †hvMvo Ki‡Z n‡e| hviv Rvj w`‡q gvQ ai‡eb Zv‡`iI cÖ¯‘Z K‡i ivL‡Z n‡e| hw` 

gvQ RxešÍ cwienb Kiv nq Zvn‡j cwienb hvb cÖ¯‘Z ivL‡Z n‡e| gvQ/wPswo g„Z Ae¯’&vq cwienb Ki‡j gvQ 

aivi mgq cÖ‡qvRbxq cwigvY eid †RvMvo K‡i ivL‡Z n‡e| 

 

 Avni‡Yi Kgc‡ÿ 24 N›Uv c~‡e© Lv`¨ cÖ‡qvM eÜ Ki‡Z n‡e|  A‡b‡K g‡b K‡ib hZ †ekx Lv`¨ cÖ‡qvM Kiv n‡e 

gv‡Qi  ZZ †ekx e„w× cv‡e d‡j g~j¨I †ekx cvIqv hv‡e| G avviYvq gvQ aivi 1 N›Uv Av‡MI A‡b‡K Lv`¨ cÖ‡qvM 

K‡i _v‡Kb| wKš‘ aviYvwU m¤ú~Y© fzj| gvQ aivi mgq gv‡Qi †c‡U Lvevi _vK‡j Zv c‡P w`‡q e¨vK‡Uwiqv R‡b¥ 

Ges g„Z gvQ‡K `ªæZ cwP‡q †dj‡Z mvnvh¨ K‡i|  RxešÍ Ae¯’vq gvQ cwienb Ki‡j gv‡Qi cvqLvbvq cwienb 

cv‡Îi cvwb †bvsiv n‡q hvq G‡es gvQ gviv †h‡Z cv‡i|  

 

 Avni‡Yi  c~‡e© Lvgv‡ii †iKW© eB cixÿv K‡i †`L‡Z n‡e †Kvb  ivmvqwbK c`v_© ev Gw›Uev‡qvwUK e¨venvi Kiv 

n‡q‡Q wKbv | Gw›Uev‡qvwUK e¨envi  n‡q  _vK‡j Zvi DB_Wªj wcwiqW AwZµvšÍ n‡q‡Q wKbv| hw` DB_Wªj 

wcwiwqW AwZµvšÍ bv nq Z‡e gvQ AvniY eÜ ivL‡Z n‡e|  GQvov †Kvb ivmvqwbbK c`v_© e¨envi K‡i  gvQ 

AvniY Kiv hv‡e bv| A‡b‡K gvQ  Avn‡i‡Yi Rb¨ wewfbœ ai‡bi ivmvqwbbK c`v_© e¨envi K‡i _v‡Kb| G‡Z 

gv‡Qi ¸bMZgvb bó nq| 

 

১ .২ gv‡Qi AvniYKvjxb cwiPh©vt  

VvÛv cwi‡e‡k gvQ AvniY Ki‡Z n‡e| gvQ Avni‡Yi mgq jÿ¨ ivL‡Z n‡e ‡hb gv‡Q AwZwi³ cxob m„wó bv nq| 

AwaK cxo‡b gvQ AvniY Ki‡j gv‡Qi ¸bMZgvb bó nq Ges Aí mg‡qi gv‡a¨ gv‡Qi cPb ïiæ nq|  wPswo 

Avni‡Yi †ÿ‡Î Av‡iv †ekx m‡PZbb nIqv cª‡qvRb| Avni‡Yi  mgq  wPswo †hb AvNvZ cÖvß bv nq ev  A½ webó 

bv nq †m w`‡K jÿ¨ ivL‡Z n‡e|  

 

wPswo Avni‡Yi mgq we‡kl hZœevb nIqv cÖ‡qvRb| 

 

 wPswo Avni‡Yi ci eid VvÛv †K¬vwiYhy³ cvwb‡Z fvj K‡i ay‡q wb‡Z n‡e hv‡Z †Kvb Kuv`v ev gqjv bv 

_v‡K| 

 wPswo‡K cvb‡hvM¨ cvwb w`‡q •Zix KywP ei‡di g‡a¨ ivL‡Z n‡e| 

 

১.৩ gv‡Qi Avni‡YvËi cwiPh©vt 

 gvQ/wPswo Avni‡Yi ci cwi¯‥vi cvb‡hvM¨ cvwb‡Z fvj fv‡e ay‡q cwi¯‥vi Ki‡Z n‡e Ges RxevY~gy³ cv‡Î ivL‡Z 

n‡e|  

 cwien‡b KZ mgq jvM‡e Ges cvwicvwk¦©K ZvcgvÎv KZ Zv we‡ePbv K‡i eid I দচংদড়য  AbycvZ 

wba©viY Ki‡Z n‡e|  

 Dchy³ wWRvB‡bi k³ cvw÷‡Ki ev‡· wPswo cwienb Ki‡Z n‡e| 

 Bbmy¨‡j‡UW ev †iwd«‡R‡i‡UW Uªv‡K ev f¨v‡b K‡i h_vm¤¢e `ªæZ cwien‡bi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e 

 cwien‡bi ci cwienb hvb I wPswoi ev· Dchy³ mvevb ev wWUvi‡R›U I RxevY~bvkK w`‡q fvj K‡i 

ay‡q ïwK‡q †dj‡Z n‡e 
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  gvQ/wPswo aivi ci msiÿY ev cwien‡bi Rb¨ euv‡ki Szwo, PvUvB, †nvMjv e¨envi Kiv hv‡e bv| wQ ª̀æhy³ cøvwó‡Ki  

e· ev Wªvg e¨envi Ki‡Z n‡e|  

  eid w`‡q gvQ/wPswo cwien‡bi mgq jÿ ivL‡Z n‡e †hb eid Mjv cvwb e‡·i Zjvq Rgv bv nq| †m‡ÿ‡Î e‡·i 

Zjvq  cª‡qvRbxq msL¨K wQ`ª  n‡e|  

 Avni‡Yi ci hZ `ªæZ m¤¢e evRviRvZ/ msiÿ‡Yi e¨e¯’v গ্রণ Ki‡Z n‡e| 

 VvÛv cwi‡e‡k gvQ/wPswo cwien‡bi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e|  

 Avni‡YvËi cwiPh©v Ges cwien‡b DËg ¯̂v¯’¨ e¨e¯’v AbymiY Ki‡Z n‡e|   

 Avni‡Yi mgq `~lY cÖwZ‡iv‡a DËg ¯v̂ ’̄¨ e¨e¯’vcbv c×wZ  AbymiY Ki‡Z  n‡e|  

২. ভাল্পেয আযমণাত্তয ম্পযিম যায ম্পযকেনা 

২.১ অফতযণ মকল্পন্দ্র ভাে খারাকাল্পর ও মানফাল্পন ম্পযফনকাল্পর ম্পযিম যা 

অফতযণ মকন্দ্র ল্পত ভাে ম্পফক্রল্পয়য উল্পেল্প াইকাম্পয ফাজাল্পয ম্পনল্পয় মাওয়া য় অথফা প্রম্পক্রয়াকযণ মকল্পন্দ্র ম্পনল্পয় মাওয়া য়। এ কাল্পজ 

ম্পনল্পনাক্ত ম্পফলয়মূ রক্ষ্য যাখল্পত ল্পফাঃ 

 ব্যফহৃত ট্রাক, রযী, বযান, ম্পযক্সা, ইতযাম্পদ ম্পযচ্ছন্ন যাখল্পত ল্পফ। 

 দূযত্ব মফম্প ল্পর তা-অম্পযফাী কাবাড য বযান এফং ম্পযফন-উল্পমাগী ফে ফযপ-ফাক্স ব্যফায কযল্পত ল্পফ।  

 খারাকাল্পর খুফ াফধানতা অফরম্বন কযল্পত ল্পফ মমন ভাল্পে ক্ষ্ত না য়।  

 খারা কযায ভয় মখাল্পরয মবতল্পয ভাল্পেয ওয দাঁোল্পনা মাল্পফনা।  

 ম্পপম্পং মফাড য মথল্পক ঝুম্পেল্পত ভাে ছুৌঁল্পে ভাযা মাল্পফনা।  

 খারাল্পয য ম্পযষ্কায স্থাল্পন াম্পন ম্পদল্পয় দৄল্পত ল্পফ। 

 পুনযায় ফযপ মদওয়ায প্রল্পয়াজন ল্পর তা দ্রুত কযল্পত ল্পফ।  

 দূল্পয ভাে ম্পযফল্পনয জন্য ীতরীকৃত বযান (REFRIGERATED VAN) উত্তভ। না পাওয়া গেলে, ননলেনপলে বরফানয়ত 

মালের পনরবহলনর জন্য তা দযফাী বযান (INSULATED VAN) ব্যফায কযা মায়।  

 মমল্পকান ধযল্পণয ভাে ম্পযফল্পনয জন্য তা-প্রম্পতল্পযাধী ফযপ-ফাক্স ব্যফায কযা উম্পিৎ।  

 ঢাকনাওয়ারা ও তরায় ম্পেদ্রমৄক্ত ধাতফ াল্পত্র মথামথবাল্পফ ফযপ ম্পদল্পয় ভাে ম্পযফন কযা মমল্পত াল্পয।  

 ম্পযফল্পনয জন্য দ্রুতগাভী মান ব্যফায কযা উম্পিৎ।     

২.২ ফাজাযজাতকাল্পর ভাল্পেয ম্পযিম যা 

 ভােল্পক ফযল্পপ যম্পক্ষ্ত অফস্থায় ম্পযফন কল্পয ফাজাল্পয আনল্পত ল্পফ। 

 অকন ফা ডাক ও খুিযা ম্পফক্রল্পয়য ভয় ভাে ফযল্পপ আচ্ছাম্পদত থাকল্পত ল্পফ।  

 সূল্পম যয আল্পরাল্পত মযল্পখ ভাে ম্পফক্রয় কযা মাল্পফ না। 

 ভাল্পেয মদাকাল্পন বার য়াঃম্পনষ্কান ব্যফস্থা থাকল্পত ল্পফ। ম্পফক্রয় মল্পল প্রম্পতম্পদল্পনয ভয়রা-আফজযনা দৄল্পয়-মুল্পে ম্পযষ্কায 

কযল্পত ল্পফ। 

 ম্পফম্পরক্রয মল্পল ব্যফহৃত াত্র-বান্ড, ঝুম্পে, দা-ফটি, ইতযাম্পদ ৫০ ম্পম্পএভ মলাম্পযনমৄক্ত াম্পন ম্পদল্পয় দৄল্পয় শুম্পকল্পয় যাখল্পত ল্পফ/ 

টিউফওল্পয়ল্পরয াম্পনল্পত ১.২৫% মাম্পডয়াভ াইল্পাল্পলাযাইট ম্পভাল্পর ৫০ ম্পম্পএভ মলাম্পযনমৄক্ত অয়াম্পন াওয়া মাল্পফ।  

 রল্পটয ভল্পধ্য িা ভাে থাকল্পর তা ম্পযল্পয় মপরল্পত ল্পফ। 

 খুিযা ম্পফল্পক্রতায ম্পনকট ফযল্পপয খন্ড ও ফযপ মদয়া ভাে ভজুত যাখায জন্য অম্পতম্পযক্ত ফযপ ফাক্স অথফা প্রল্পয়াজন ম্পফল্পল্পল 

কম্পভউম্পনটি আই ফক্স থাকল্পত ল্পফ।   

 ভােল্পক ম্পবম্পজল্পয় যাখায জন্য টিউফওল্পয়ল্পরয জীনাণুমুক্ত াম্পন ব্যফায কযল্পত ল্পফ। 
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২.৩ প্রদক্রয়ামাতকযণ মকল্পন্দ্র ম্পযিম যা  

প্রদক্রয়ামাতকযণ মকল্পন্দ্র ম্পযিম যাগুল্পরা ম্পননরূাঃ  

 ব্যফহৃত মন্ত্রাম্পত, মরাকফর, প্রম্পক্রয়াজাতকযণ স্থান জীফণুনাক ম্পদল্পয় ম্পযষ্কায কযল্পত ল্পফ।  

 প্রম্পক্রয়াজাতকযল্পণ ম্পনল্পয়াম্পজত ব্যাম্পক্তফগ যল্পক গ্লাব ব্যফায কযল্পত ল্পফ। 

 ংযক্ষ্ল্পণ ও প্রম্পক্রয়াজাতকযল্পণ প্রল্পয়াজনীয় দ্ধম্পত অব্লম্বন কযা। 

 ম্পিংম্পে ংযক্ষ্ল্পণ ম্পফল্পল তকযতা গন কযল্পত ল্পফ।   

২.৪ যান্নায ভয় ম্পযিম যা 

 ভাল্পেয অপ্রল্পয়াজনীয় অং অাযণ কল্পয বাল্পরাবাল্পফ দৄল্পয় ম্পনল্পত ল্পফ। 

 স্বাদ, গন্ধ, ও রুম্পিম্মত কযায জন্য বার ভরা ব্যফায কযল্পত ল্পফ। 

 উমৄক্ত তাভাত্রায় বাকবাল্পফ যান্না কযল্পত ল্পফ। 

২.৫ ভাল্পেয ম্পযিম যা ংকটকার ও ংকট উত্তযল্পণ কযনীয় 

ল্পণ্যয ধযন ম্পযিম যায স্তয অম্পত ংকটভয় মুসৄতয ংকট উত্তযল্পণ কযণীয় 

জীম্পফত ভাে  আযণকাল্পর ম্পযিম যা জার ফা আযণ যঞ্জাল্পভ ভাে মফম্প ভয় 

থাকা 

মথামথ জার/ যঞ্জাভ ব্যফায 

কল্পয ভাে ধযা  

আম্পযত ভাে প্রথম্পভক ম্পযিম যা (মঢল্পক যাখা, 

ঠাণ্ডায় যাখা, ফযল্পপ যাখা, 

তাযাতাম্পয ফাজাযমাত কযা)  

আল্পরাণজম্পনত ক্ষ্ত, ময ল্পদ্র, জযল্পভ ও 

ফাতাল্প মখারা অফস্থায় মপল্পর যাখা, ভাল্পেয 

গা শুম্পকল্পয় উঠা, স্তুাকায যাখায কাযল্পণ 

িাল্পয ভল্পধ্য ো 

ময দ্র, গযভ, ফাতা মথল্পক যক্ষ্া 

কযা, ফযল্পপ ীতর যাখা, ফযপ-

ফাল্পক্স যাখা, স্তুাকাল্পয না যাখা 

অফতযণ মকল্পন্দ্র ভাে ভাথা োোল্পনা, নাম্পে ভু ৌঁম্পে 

োোল্পনা 

অম্পযচ্ছন্ন ম্পযল্পফল্প ভাথা/মখার োোল্পনা 

মবাঁতা মন্ত্র ম্পদয়া নাম্পেভু ৌঁম্পে োোল্পনা, 

বারবাল্পফ মধ ত না কযা 

উন্নত প্রম্পক্ষ্ণ, ঠিক মন্ত্রাম্পত, 

কো ম্পযদ যন 

প্রম্পক্রয়ামাত মকল্পন্দ্র ভাে মধ তকযণ, ফযপজাতকযণ, 

ীতরীকযণ 

ভাল্পেয তাভাত্রা বৃম্পদ্ধ, ম্পক্রয়ামাল্পত ম্পফরম্ব, 

মাম্পন্ত্রক ত্রুটি  

উন্নত মধ তকযণ, উন্নত প্রম্পক্ষ্ণ, 

ঠিক মন্ত্রাম্পত, মফম্প ফযপ 

ীতরীকৃত ভাে ফযপ ভয়ভত াম্পিল্পয় 

তাভাত্রা ঠিক যাখা 

স্তান্তল্পযয ভয় তাভাত্রা মফল্পে মাওয়া  অম্পতম্পযক্ত ম যাপ্ত ফযল্পপয ব্যাফস্থা 

থাকল্পত ল্পফ  

ফাজাল্পয ম্পফণন মোট ফযপ-ফল্পক্স মযল্পখ ভাে 

ম্পফক্রয় 

ফযল্পপয অবাল্পফ ম্পদন মল্পল ভাে ল্পি মাওয়া ফে কম্পভউম্পনটি ফযপ ফা ফযল্পপয 

ব্লক ংযক্ষ্ণ কল্পয যাখল্পত ল্পফ 

৩. উংায  

মদব্যাম্প ঠিক ভানিন্ন যফযাকৃত ভাে ও ভাে ল্পণ্যয ভান ম্পনম্পিতকযল্পণয জন্য মথামথ ব্যফস্থা মনয়া ও একান্ত জরুম্পয। এখাল্পন জনস্বাল্পস্থযয 

ম্পফলয় টি ফ যাম্পধক গুরুত্বপূণ য। ভৎস্যজীফী ও ভৎস্য ব্যফায়ীল্পদয অজ্ঞতা ও ংম্পিষ্ট কর ভল্পরয অফল্পরায কাযল্পণ যফযাকৃত ম্পননভাল্পনয ভা 

মখল্পয় অসুস্থ ওয়ায াাাম্প কাম্পিত অন্যান্য সুপর রাব মথল্পকও জনগণ প্রম্পতম্পনয়ত ফম্পঞ্চত ল্পচ্ছ ভাে দ্রুত িনীর ওয়ায় প্রথম্পভক স্তল্পযয 

িন ফা আম্পভল্পলয গুনাগুণ নষ্ট ওয়ায ম্পফলয়টি ভাছ্রত ফাম্পযক অফস্থা ম যল্পফক্ষ্ল্পণয দ্বাযা ঠিকবাল্পফ বুো মায় না। কাঁিা ভাে তকযা ৩০-৪০ বাগ 

ল্পি নষ্ট ল্পরও প্রয়ই এয মিাখ, ফুরকা, ভাংল্পী, গন্ধ, ফণ য, ইতযাম্পদ মদল্পখ তা বুোয উায় মনই। ভানু আম্পভল জাতীয় খাদ্য খায় মদল্পয 

ক্ষ্য়পূযণ ও ম্পিম্পধাধন এফং ফাচ্চাল্পদয মদ ম্পক ম্পফকা ও ভম্পস্তষ্ক গঠল্পনয জন্য। একই ভান মূল্পল্য আাত দৃম্পষ্টল্পত বার (মমল্পতু ফাম্পযকবাল্পফ বুো 

মায়না) অথি তকযা ৩০-৪০ বাগ িা ভাে ম্পকল্পন যান্না খওয়ায য মবাক্তাগন তকযা ৩০-৪০ বাগ কভ সুপর ায়। ল্পিতন ও াভান্য মত্নফান 

ল্পর ভাল্পেয গুণগত ভান ঠিক মযল্পখ তকযা ১০০ বাগ সুপর াওয়া মমল্পত াল্পয। তাই জনস্বাল্পস্থযয কথা ম্পিন্তা কল্পয অবযন্তযীণ ফাজাল্পয 

যফযাকৃত ভােল্পকও যপ্তাম্পনল্পমাগ্য ল্পণ্যয ভল্পতা একই দ্ধম্পতল্পত ম্পযিম যা, ংযক্ষ্ণ ও প্রম্পক্রয়াজাত কযা দযকায। ম্পফলয়টি অদৄনা ফহুর আল্পরাম্পিত 

খাদ্য ম্পনযাত্তায আল্পরাল্পকও ম্পফল্পল গুরুত্বপূণ য। ভাল্পেয ম্পফপুর ম্পযভাণ আযল্পণাত্তয ক্ষ্ম্পত কভাল্পত াযল্পর মদল্পয খাদ্য ও পুম্পষ্ট িাম্পদায অল্পনকটাই 

পূযণ ল্পফ। পল্পর প্রাকৃম্পতক িল্পদয উয িাও কভল্পফ।     
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      Awa‡ekb cwiKíbv 
w`b: 03 mgq: 10:45-11:45 †gqv`Kvj: 60 wgwbU 

wk‡ivbvg:  gvQ msiÿY I cwienb c×wZ   

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  মনতৃবৃন্দ 

রক্ষ্য: AskMÖnYKvix মনতৃবৃন্দমক gvQ msiÿY I cwienb c×wZ wel‡q aviYv †`qv n‡e hv‡Z Zviv gvQ msiÿY I cwienb c×wZ m¤ú‡K© 

my®úó aviYv jvf Ki‡Z cv‡ib এফং ভাঠ ম যাল্পয় Kv‡R jvMv‡Z cv‡ib| 

উল্পেশ্য: এ প্রম্পক্ষ্ণ মল্পল প্রম্পক্ষ্ণাথীযা- 

 gvQ msiÿY I cwien‡bi ¸iæZ¡  m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb| 

 gvQ msiÿY I cwien‡bi eZ©gvb Ae¯’v m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡eb| 

 ভাে ংযক্ষ্ণ ও ম্পযফল্পনয AvaywbK দ্ধম্পত m¤ú‡K© wmAvBwR m`m¨ Ges grm¨Pvwl‡`i Rvbv‡Z cvi‡eb|   

 

ম্পফলয়সূম্পি আল্পরািয ম্পফলয় প্রম্পক্ষ্ণ দ্ধম্পত ভয় 

ভূম্পভকা  ৫ ম্পভম্পনট 

  স্বাগতভ  

 ফ যফতী অম্পধল্পফল্পনয আল্পরাকাত 

 ফতযভান অম্পধল্পফল্পনয াল্পথ ংল্পমাগ 

 উদু্বদ্ধকযণ 

 

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয  

ম্পফলয়ফস্তু   ৫০ ম্পভম্পনট 

  gvQ msiÿY I cwien‡bi ¸iæZ¡ 

 gvQ msiÿY I cwien‡bi eZ©gvb Ae¯’v 

 ভাছ ংযক্ষণ ও লযফকনয AvaywbK দ্ধলত  

 AwewµZ gvQ msiÿY I ’̄vbxqfv‡e cwien‡bi Rb¨ 

eid ev· 

 Uªv‡K gvQ cwien‡bi Rb¨ eid ev·  

 

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয 

 

ম্পিিাট য 

 

 

 

ায-ংল্পক্ষ্  ৫ম্পভম্পনট 

  g~j welq¸‡jv cybiv‡jvPbv 

 n¨vÛAvDU weZiY 

 cieZ©x Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM 

ab¨ev` 

 

প্রল্পনাত্তয  

cÖwk¶Y mnvqK mvgMªx: gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc, †nvqvBU †evW©, gvK©vi, wbDRwcÖÈ, n¨vÛ-AvDU BZ¨vw`| 
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gvQ msiÿY I cwienb c×wZ 

gvQ msiÿY I cwien‡bi ¸iæZ¡t  

grm¨Rxex, gvQ e¨emvqx ev gvQ cwienbKvix‡`i AÁZv, Ae‡njv Avi Dchy³ cwiPh©vi Afv‡e evsjv‡`‡k gvQ aivi ci 

†_‡K evRviRvZKi‡Yi av‡c av‡c wecyj cwigvY gvQ c‡P bó n‡q hvq| evsjv‡`‡ki g‡Zv GKwU Mwie †`‡ki RvZxq Lv`¨ 

wbivcËv I Rb¯v̂‡¯’¨i Rb¨ GUv GKUv weivU ÿwZ| ZvQvov Mwie grm¨Rxex, gvQ Pvwl I gvQ e¨emvqx‡`i Rb¨I GwU GKwU 

gvivZœK A_©‣bwZK †jvKmv‡bi KviY| gv‡Qi G wecyj cwigvY ÿwZ Kwg‡q Avbvi Rb¨ aivi ci †_‡K †fv³vi nv‡Z 

†c․uQv‡bvi c~e© ch©šÍ gvQ‡K h_vh_fv‡e cwiPh©v Kiv `iKvi| G Rb¨ PvB grm¨Rxex, gvQ Pvwl, gvQ e¨emvqx, cwienbKvix, 

Avor`vi, dwoqv, cvBKvi, LyPiv we‡µZv, †fv³vmn mK‡j e¨vcK m‡PZbZv, hv‡Z mK‡j wg‡j mwVK cwiPh©vi gva¨‡g 

gvQ‡K †fv³vi †Uwe‡j Zz‡j Avbv hvq| gv‡Qi mwVK cwiPh©vi Rb¨ PvB Av`k© msiÿY e¨e¯’v|  

 

gvQ msiÿY I cwien‡bi eZ©gvb Ae¯’vt 

 

 

 

 

 

 

RxešÍ gvQ cwienbt 

লযফত যনীর লফকে লযকফ ফান্ধফ ভাছ চাল মমভন গুরূত্বপূণ য লফলয়, মতভলন উৎালদত ভাছ লনযাকদ মবাক্তায লনকট যফযা কযাও 

একটি গুরূত্বপূণ য লফলয়। ফত যভান ফস্থায় ‡`‡ki DËivÂ‡ji লফলবন্ন এরাকায ভাছ চালল, ব্যফায়ীযা তাকদয উৎাদনকৃত ভাছ 

লযফকন ালনয ব্যফস্থা ককয জীফন্ত ভাছ ঢাকা মদকয লফলবন্ন ফাজাকয যফযা ককয মক্রতা-লফকক্রতাকদয ভাকঝ দৃষ্টান্ত স্থান 

কযকছ। 

 

 

 

 

 

 

cÖPwjZ c×wZ‡Z evu‡ki Szwo‡Z gvQ cwienbt 

evsjv‡`‡ki Af¨šÍ‡i ~̀i-`~iv‡šÍ gvQ cwien‡bi wPÎwUI AZ¨šÍ 

Kiæb| `~i-`~iv‡šÍ gvQ cwien‡bi Rb¨ mvaviYZ eo eo euv‡ki Szwo 

e¨envi Kiv nq| 2-3 gb gvQ a‡i GB iKg GKwU euv‡ki Szwoi 

Pvwiw`‡K cwjw_b Rwo‡q DuyPz K‡i 4-5 gY gvQ †i‡L bvg-gvÎ eid 

w`‡q ci ci ỳwU Szwo GKwUi Ici Avi GKwU ewm‡q Uªv‡K gvQ 

cwienb Kiv nq| Gfv‡e gvQ cwienb Kivi d‡j Dc‡ii Szwo I 

gv‡Qi Pv‡c wb‡Pi Szwoi gvQ c‡P bó n‡q hvq|  

লকঅ বযান থফা ট্রাককয মছকন মবতকযয ংক বার বাকফ 

লির/লরলথলরন লফলছকয় লদকয় প্রকমাজনীয় লযস্কায লফশুদ্ধ নূরকুকয ালন 

‡`Iqv nq। যফতীকত cvwb‡Z Aw·‡Rb Gi gvÎv wVK ivLvi Rb¨ 

m¨v‡jv‡gwkb/G‡iUi e¨envi K‡i তাজা ভাছ ালনয মবতয মযকে ঢাকায় 

যফযা কযা কয় থাকক| ালনয গুণগত ভান ফজায় যাোয জন্য 3-4 N›Uv 

ci `yB-Z„Z¡xqvsk cvwb লযস্কায লফশুদ্ধ নূরকুকয ালন Øviv cwieZ©b Kiv 

nq| cÖwZwU লকঅ বযান থফা ট্রাকক GB c×wZ‡Z 600-800 †KwR 

Kvc©RvZxq gvQ cwienb Kiv hvq| জীফন্ত ভাছ ফাজাকয যফায কযকর 

লফকক্রতাযা ফাজাকয দালভ মফল cvq। মক্রতাকদয অগ্র সৃলষ্ট, ভাকছয প্রকৃত 

স্বাদ ক্ষুন্ন থাকক এফং লযফকনয মক্ষকি ফযপ ব্যফায না ওয়ায় লফদ্যযৎ 

াশ্রয় য়। 
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gvQ msiÿ‡Yi c×wZmg~nt 

ীতরীকযণঃ অভাকদয মদকয মপ্রক্ষাকট স্বল্প ভকয়য জন্য ভাকছয জীফতা যক্ষাকথ য ীতরীকযণ তযন্ত সুলফধাজনক ও ফহুর ব্যফহৃত 

দ্ধলত। এ দ্ধলতকত ভাকছয তাভািা লভাংককয কাছাকালছ অনা য়, তকফ লভাংককয লনকচ নয়। এ দ্ধলত খুফ দ্রুত ও দক্ষতায 

াকথ লযচারনায ভাধ্যকভ খুফ বার পর াওয়া মায়। তকফ দীর্ য ভকয়য জন্য ংযক্ষকণ ীতরীকযণ দ্ধলত নুকমাগী। অযকণয 

য যআ মলদ ভাছকক ন্তফ যতীকারীন ংযক্ষকণয প্রকয়াজন য় মমভন এক স্থান মথকক ন্য স্থাকন মপ্রযণ, ফতযণ মকন্দ্র মথকক 

ফাজাকয ফা প্রলক্রয়াজাত কাযোনায় মপ্রযকণয প্রকয়াজন য় তকফ এ দ্ধলত ফরম্বকন বার পর াওয়া মায়। 

 

ীতরীকযকণয প্রধান রক্ষয করা ভাকছয তাভািাকক ০-৫ ম. এয কাছাকালছ লনকয় অা। তাভািা কভাকনায উকালযতা করা- 

 ভাকছয গুণাগুণ বার থাকক; 

 কর মযাগ সৃলষ্টকাযী ব্যাককটলযয়া ৩.৩০ ম. তাভািায় ভাযা মায়। সুতযাং মকানক্রকভ তাভািা মলদ ৩.৩০ ম. এয লনকচ 

কভাকনা মাম তাকত মযাগ সৃলষ্টকাযী ব্যাককটলযয়া ভাযা মাকফ; 

 মলদও াআকক্রালপলরক (Psychrophilic) ব্যাককটলযয়া লনম্ন তাভািায় ফাাঁকচ, লকন্তু তাকদয মক্ষকিও মত তাভািা 

কভাকনা য়, ততআ তাকদয সুলফধায সৃলষ্ট য়। 

সুায লচলরং: এটি এভন এক দ্ধলত মমোকন ভাছকক লভাংককয লফন্দুয একটু নীকচয তাভািায় ংযক্ষণ কযা য় এফং মম তাভািায় 

ভাকছয মদ লভালয়ত কত শুরু ককয। ভাকছয গুণগতভান লফকফচনায় ২-৩ প্তা ম যন্ত ভাকছয ংযক্ষণ কার ফাড়াকনা মায়। 

 

ীতরীকযকণয উায়মূঃ 

 ফযপ ব্যফায ককয; 

 ভাকছয উয লদকয় ীতর ফায়ু প্রফা ককয; 

 লভালয়ত ামুলিক ালন ব্যফায ককয; 

 শুষ্ক ফযপ (কঠিন কাফ যন ডাআ ক্সাআড) তযর নাআকট্রাকজন ীতর একভালনয়া আতযালদ ব্যফায ককয; 

 ংযক্ষক ও ফযপ ব্যফায ককয। 

ফযপ ব্যফাযঃ  

লনম্ন তাভািায় ভাছ ংযক্ষকণয একটি স্বল্পকারীন দ্ধলত। স্বাদ্য ালন মথকক উৎালদত টুককযা ফা গুকড়া ফযপ (Flacked ice) ব্যফায 

ককয ভাছকক অচ্ছালদত কযা য়। পকর ভাকছয চন াভলয়কবাকয মযাধ কযা মায়। কাযণ- 

 ঠিকবাকফ ভাকছয তা (০ ম. মথকক ৪ ম.) কলভকয় অনায পকর এনজাআভ, জাযণ ও ব্যাককটলযয়াজলনত লযফত যন কলভকয় 

মদয়; 

 ফযপগরা ালন ভাকছয উয লদকয় প্রফালত য় এফং ব্যাককটলযয়া, যক্ত, মষ্মা আতযালদ মধৌত ককয। ফযপ ব্যফায ককয 

ীতরীকযকণ ফযপ ও ভাকছয নুাত তযন্ত গুরুত্বপূণ য। লদকনয তাভািা ও ীতরীকযকণয উকেকেয উয লনবয য ককয 

ফযপ ও ভাকছয নুাত লনণ যয় কযা য়। ীতকাকর ফযপঃ ভাকছয নুাত ১:২ এফং গ্রীষ্মকাকর ১:১ ব্যফায কযা য়। 

 ভাছকক ফযপ দ্বাযা ংযক্ষকণয জন্য এক ধযকনয ফাক্স ব্যফায কযা সুলফধাজনক। এ ফাক্সকক লপ মক্রট (Fish crate) ফরা 

য়। 

 

ফযপ ব্যফাকযয সুলফধাঃ  

ফযপ তাভািা কলভকয় একন ভাকছয চন মযাধ ককয। এছাড়া ফযপ ব্যফাকয মম কর সুলফধা াওয়া মায় তা করা- 

 ফযপ গরা ালন ভাকছয ওয লদকয় প্রফালত য় এফং ব্যাককটলযয়া যক্ত মভা আতযালদ মধৌত ককয; 

 ফযপ গরা ালন ভাকছয উলযতরকক মবজা মযকে শুকাকনা প্রলতকযাধ ককয এফং চকচকক বাফ ংযক্ষণ ককয; 
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 ফযপ গরা ালন তা অদান-প্রদাকনয ভাধ্যভ লককফ কাজ ককয; 

 বার ালন দ্বাযা ততলয ফযপ লফলাক্ত নয় এফং লনযাদ; 

 ফযপ কজআ এক স্থান মথকক ন্য স্থাকন ফন কযা মায়; 

 ফযপ শূণ্য লডগ্রী মরলয়ল তাভািায় গকর ফকর এটি ভাছকক লভালয়ত ককয না তকফ স্বয়ংলক্রয়বাকফ তাভািাকক অদ য 

ীতরীকযণ তাভািায কাকছ থাকক; 

 ফযপ তুরনামূরকবাকফ স্তা; 

 ভাছকক মম মকান ধযকনয ধাযকক স্বল্প ভকয়য জন্য ংযক্ষণ কযা মায় মলদ ফক্স না থাকক; 

 ভাছকক মম মকান জায়গায় মম মক মমভন-ভৎস্যজীফী, লযফনকাযী, অড়ৎদায, খুচযা লফকক্রতা এভনলক মবাক্তা ম যন্ত 

ফযপালয়ত কযকত াকয। 

লফলবন্ন ধযকনয ফযপ ীতরকযকণয জন্য ব্যফহৃত য়। মেক অআ াধাযনত দ্রুত তাভািা কলভকয় অনায জন্য প্রলক্রয়াজাতকযণ 

কাযোনায় ব্যফায কযা য়। অফায ব্লক অআ াধাযণত ংযক্ষকণয জন্য ব্যফায কযা য়। তকফ ব্লক অআ ব্যফাকযয মক্ষকি 

মতদ্যয ম্ভফ একক অকাকয মছাট মছাট তকায় মবংকগ ব্যফায কযা উলচত। 

 

ফযপ ততযীয ালনয প্রকৃলতঃ 

 ফযপ ততলযকত লযস্কায এফং জীফাণুমুক্ত ালন ব্যফায কযা উলচত। 

 মৌযবায যফযাকৃত ালন যালয ফযপ ততলযকত ব্যফায কযা উলচত নয়। জীফাণুমুক্ত (লযস্কাযক/জীফাণুনাক/লব্ললচং) 

ককয ব্যফায কযা উলচত; 

 পুকুয, গতয, মরক, নদী, োর ফা মুি উকূকরয ালন ফযপ ততলযয কাকজ ব্যফায কযা উলচত নয়। এফ প্রাকৃলতক 

ালনকত কাদা, ভয়রা, পঁচা িব্য, ব্যাককটলযয়া এফং ন্যান্য জীফাণু থাকক। এ ালন ব্যফায ককয ততলয ফযপ ভাছ ংযক্ষকণ 

ব্যফায কযকর তা উৎ লাকফ কাজ ককয; 

 ামুলিক ালনকত রফণ থাকক। মায পকর ামুলিক ালন ফযকপ লযণত কযকত াধাযণ ালনয মচকয় কভ তাভািায থ যাৎ 

শূণ্য লডগ্রী মরলয়া এয মচকয় কভ তাভািায় লনকত য়। এজন্য ামুলিক ালন মথকক ততলয ফযপ ততযী কযা য় না। 

এছাড়া ফযপ ততলয কযকত কনক মফী ভয় ও লফদ্যযত প্রকয়াজন য়। তকফ স্বাদ্যালন প্রতুর কর ামুলিক ালন ব্যফায 

কযা মমকত াকয; 

 টিউফকয়র ফা লডটিউফকয়করয ালন মাধণ ককয ফযপ ততলযয কাকজ ব্যফায কযকর বার গুণগত ভাকনয ফযপ াওয়া মায়; 

 ফযপ ততলযয কাযোনায ালনয অধায লনয়লভত লযস্কায কযা উলচত; 

 এলিফাকয়াটিক যুক্ত ালন লদকয় ততলয ফযপ ব্যফায ককয ভাছ ংযক্ষকণয মভয়াদকার বৃলদ্ধ কযা মমকত াকয। তকফ তা 

ফেআ নুকভালদত লফলধ লফধাকনয অকরাকক ব্যফায কযকত কফ। 

ভাছ ংযক্ষণ ও লযফকনয নতুন দ্ধলতঃ  

ফাংরাকদ কৃলল লফফলফদ্যারকয়য ভৎস্য প্রলক্রয়াজাতকযকনয প্রকপয ড. নওাদ অরভ একটি কাম যকযী ফযপ ফাক্স উদ্ভাফন ককযকছন। 

এটি স্তা থচ কাম যকযী ফযপ ফাক্স। একত ভাছ লযফন মকৌরটিকত ফহুর ব্যফহৃত ফাাঁকয ঝুলড়য উন্নয়ন র্টিকয় তা চরাচর 

প্রলতকযাধী ফযপ ফাকক্স লযণত কযা কয়কছ। লযফলত যত ঝুলড়কত ভাছ ঝুলড়য ংর্স্যক অক না। তাআ ফাাঁকয চটিয পাাঁক মপাকয 

মথকক ংক্রভকণয ম্ভাফনা থাককনা। এভনলক লরলথন লদকয় অগাকগাড়া মভাড়া থাকক ফকর ফায ফায লযষ্কায ককয একআ ঝুলড় 

ব্যফাকযও ভস্যা য় না। ২৫ মথকক ৩০ মকলজ ভাছ ধকয এভন একটি ফাাঁকয ঝুলড়য মবতকযয লদকটা মাগরা াটি লদকয় মুকড় লদকত 

য়। মাগরায উয দ্য’স্তয প্লালিককয লট লদকয় মরাআ ককয লদকত য়। লকটয লকছু ং ফাড়লত থাককফ। মরাআ কযা প্লালিককয 

লকটয উয অয একটি াতরা স্বচ্ছ লরলথন লট লফলছকয় ফযপ মদয়া ভাছ লযফন কযকত কফ। প্রথকভ লরলথন লকটয উয ১স্তয 

ফযপ মযকে ভাছ ালজকয় লদকত ম। এযয বাাঁকজ বাাঁকজ ফযপ ও ভাকছয স্তয ালজকয় ওকয জাভ ফযপ লদকয় ফাড়লত চট, মাগরা ও 

লরলথন লট একাকথ মুকড় ঝুলড়য ওকয মফকধ লনকত য়। ঝুলড়য মুে ফ ভয় মফকধ মযকে ভাছ লযফন কযকত য়। এবাকফ ফযপ 

মদয়া ভাছ ২৪ র্িা পুনযায় ফযপ না লদকয় গুণাগুণ ঠিক মযকে ংযক্ষণ কযা মায়। ২৪ র্িা য য ভাকছয উয াভান্য জাভ ফযপ 
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লদকয় প্রায় ৫-৬ লদন ম যন্ত খুফ বাকরাবাকফ ভাছকক ংযক্ষণ কযা মায়। মাগরাাতা, মছড়াজার, ফা নাআরন কাড় চভৎকায তা 

প্রলতকযাধক লককফ কাজ ককয। 

 

AwewµZ gvQ msiÿY I ¯’vbxqfv‡e cwien‡bi Rb¨ eid ev·t 

  

 

 

 

 

 

Uªv‡K gvQ cwien‡bi Rb¨ eid ev·t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ev· •Zwi‡Z KuvPvgvj wn‡m‡e †cøBbmxU, A¨v‡½j, d¬vUevi, wkKj, KvV, KKmxU, AvsUv, Kâv, is, iwk BZ¨vw` e¨envi Ki 

nq| wfZ‡i-evB‡i wRAvB mxU w`‡q Av”Qvw`Z KK©mx‡Ui ev·wU NvZmn I †UKmB Kivi Rb¨ Gi evB‡ii mjd cÖvšÍ †iLv 

eivei †jvnvi A¨v‡½j I dvU evi ewm‡q †`qv nq hv‡Z Uªv‡K DVv‡bv-bvgv‡bv I cwien‡i b mgq eid ev· ev ev‡·i 

wfZ‡ii gvQ AvNvZ bv cvq ev ÿwZMÖ¯Í bv nq| gvQ cwien‡bi GB bZzb c×wZwU GLb †`ke¨vcx Qwo‡q c‡o‡Q| cÖ‡qvR‡bi 

ZvwM‡` I myweavg‡Zv gvQ cwienbKvixMY wWRvB‡b wKQzUv cwieZ©b K‡i wb‡q‡Qb| gqgbwmsn-‡bÎ‡Kvbv AÂ‡j e¨eüZ 

n‡”Q 36 x 24 x 20 BwÂ, •fie AÂ‡j 36 x 24 x 22 BwÂ ev 24 x 18 x 18 BwÂ mvB‡Ri ev· e¨eüZ n‡”Q| eo 

ev‡· kxZKv‡j eidmn 250-280 †KwR Ges MigKv‡j eidmn 200-220 †KwR gvQ cwienb Kiv hvq| †QvU ev‡· 

kxZKv‡j eidmn 120-150 †KwR Ges MigKv‡j 80-120 ‡KwR gvQ cwienb Kiv nq| 

 

µwgK eid ev‡·i aib ev‡·i AvKvi (BwÂ) g~j¨ (UvKv,২০১৬ ল্পনয) 

K. AwewµZ gvQ msiÿY I ¯’vbxqfv‡e cwienb 30 x 24 x 18 2,500.00-3,500.00 

L. দূযফতী ম্পযফন  38 x 28 x 25 6,500.00-7,000.00 

36 x 24 x 22 6,000.00-6,500.00 

24 x 18 x 18 3,500.00-4,500.00 

 

GwU GKwU A‡cÿvK…Z †QvU eid ev·| G‡Z eidmn cÖvq 40-50 

†KwR gvQ a‡i| 30 x 24 x 18 BwÂ AvKv‡ii ev·wUi evB‡i I 

wfZ‡i †`qvj wRAvB kxU w`‡q •Zwi| Zvc-Acwievnx Kivi Rb¨ 

evB‡i I wfZ‡ii †`qv‡ji gvSLv‡b 1 BwÂ cyiæ KKkxU emv‡bv| 

Dc‡ii XvKbvwUI GKBfv‡e •Zwi| eidMjv cvwb †ei n‡q hvIqvi 

Rb¨ ev·wUi cvk¦©‡`qv‡ji wb‡Pi w`‡K GKwU U¨vc jvMv‡bv n‡q‡Q| 

KwgDwbwU eid ev‡·i cÖv_wgK wWRvBb gv‡Qi evRv‡i †i‡L 

gvQ msiÿ‡Yi Rb¨ 6© x 3© x 3© AvKv‡ii eid ev‡·i †fZi 

4 †_‡K 5wU †P¤̂vi K‡i 4-5 Rb gvQ we‡µZv‡K gvQ I eid 

msiÿY Ki‡Z †`qv nq| cieZ©x‡Z `~i-`~iv‡šÍ gvQ cwien‡bi 

Rb¨ D³ KwgDwbwU eid e·wUi AvKvi †QvU K‡i (3© x 2.5© 

x 2©) Ges Pviw`‡K †jvnvi A¨v‡½j-evi I dvU-evi Gi †d«g 

ewm‡q Uªv‡K gvQ cwien‡bi Dc‡hvMx K‡i cÖeZ©b Kiv nq| 



101 

 

Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 03 mgq: 1২:০০-1৩:০০ †gqv`Kvj: 60 wgwbU 

wk‡ivbvg:  DËg grm¨Pvl Abykxjb, Ges  wbivc` gvQ Drcv`‡b KiYxq  

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  মনতৃবৃন্দ 

রক্ষ্য:  অংগ্রণকাযী মনতৃবৃন্দমক উত্তভ ভৎস্য িাল অনুীরন , এফং ম্পনযাদ ভাে উৎাদন িল্পকয ম্পফদ ধাযণা মদয়া ল্পফ মমন তাযা উক্ত 

ধাযণা প্রকল্পেয কাম যক্রল্পভ প্রম্পতপম্পরত কযল্পত াল্পযb।  

উল্পেশ্য: এ প্রম্পক্ষ্ণ মল্পল প্রম্পক্ষ্ণাথীযা- 

 উত্তভ ভৎস্য িাল অনুীরন  m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvi‡eb| 

 উত্তভ ভৎস্য িাল অনুীরন  m¤ú‡K© wmAvBwR m`m¨ Ges াধাযণ grm¨Pvwl‡`i Rvbv‡Z cvi‡eb d‡j wbivc` I 

gvbm¤§Z gvQ Drcv`‡b f~wgKv ivL‡Z cvi‡eb| 

 ম্পনযাদ ভৎস্য উৎাদল্পন কযণীয় িল্পকয ভাে িাম্পলল্পদযল্পক ম্পক্রয় যাভ য ম্পদল্পত াযল্পফন। 
    

ম্পফলয়সূম্পি আল্পরািয ম্পফলয় প্রম্পক্ষ্ণ দ্ধম্পত ভয় 

ভূম্পভকা  ৫ ম্পভম্পনট 

  স্বাগতভ  

 ফ যফতী অম্পধল্পফল্পনয আল্পরাকাত 

 ফতযভান অম্পধল্পফল্পনয াল্পথ ংল্পমাগ 

 উদু্বদ্ধকযণ 

 

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয  

ম্পফলয়ফস্তু   ৫০ ম্পভম্পনট 

  উত্তভ ভৎস্যিাল অনুীরনী: কী এফং উল্পেশ্য 

 াম্পফ যক খাভায ব্যফস্থানায় উত্তভ ভৎস্যিাল অনুীরল্পন 

কযণীয় ও ফজযনীয় 

 ভােিাল্পল উত্তভ ভৎস্যিাল অনুীরল্পন কযণীয় 

 ম্পনযাদ ভাে কী 

 ভাল্পেয দূলণাঃ কীবাল্পফ য় 

 ভাল্পেয দূলণাঃ তকযতা ও কযণীয়   

 

ফক্তৃতা ও প্রল্পনাত্তয 

 

ম্পিিাট য 

 

 

 

ায-ংল্পক্ষ্  ৫ম্পভম্পনট 

  উল্পেশ্য মািাই 

 মূর ম্পফলয়গুল্পরা পুনযাল্পরািনা 

 যান্ডআউট ম্পফতযণ 

 ধন্যফাদ জ্ঞান 

 

 

প্রল্পনাত্তয  

cÖwk¶Y mnvqK mvgMªx: gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc, †nvqvBU †evW©, gvK©vi, wbDRwcÖÈ, n¨vÛ-AvDU BZ¨vw`| 
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উত্তভ ভৎস্য িাল অনুীরন , এফং ম্পনযাদ ভাে উৎাদল্পন কযণীয়   

১. উত্তভ ভৎস্য িাল অনুীরন (Good Aquaculture Practice - GAqP)  

DËg grm¨Pvl Abykxjb ev GAqP n‡jv- Pvl, AvniY I Avni‡YvËi ch©v‡q AvšÍR©vwZKfv‡e M„nxZ wbqgvewj 

AbymiY K‡i `~lYgy³ I wbivc` gvQ/wPswo Drcv`b Kiv| Z‡e DËg grm¨Pvl Abykxjb A_©‣bwZKfv‡e 

jvfRbK, mvgvwRKfv‡e MÖnY‡hvM¨ Ges cwi‡ek mnbxq n‡Z n‡e| mvgwMÖKfv‡e Lvgvi cwiKíbv, cyKzi •Zwi, 

†cvbvi gvb, Lv`¨ I cvwbi ¸Yv¸Y e¨e ’̄vcbv, AvniY I Avni‡YvËi cwiPh©v, cwienb, cwi®‥vi-cwi”QbœZv 

BZ¨vw` meB GAqP Gi AvIZvq Av‡m| evsjv‡`‡ki gvby‡li my¯̂v ’̄¨ wbwðZ Kiv Ges gv‡Qi ißvbx evwY‡R¨i 

cÖmv‡ii Rb¨ GwU Acwinvh©|  

GAqP Gi D‡Ïk¨ n‡jv t 

 †fv³vi Rb¨ wbivc` I gvbm¤§Z gvQ/wPswo Drcv`b Kiv ; 

 gvbe‡`‡n †ivM m„wó Ki‡Z cv‡i Ggb †ivMRxevYy Øviv gvQ/wPswo hv‡Z msµwgZ bv nq Zvi e¨e ’̄v MÖnY Kiv ; 

 ¶wZKi A¨vw›Uev‡qvwUK †hgb- bvB‡Uªvdzivb, †K¬vivg‡dwbKj ev †Kvb ÿwZKviK ivmvqwbK `ªe¨vw` ev 

KxUbvkK Øviv wPswo ~̀wlZ n‡ebv ; 

 gvQPv‡li ïiæ ‡_‡K AvniY I Avni‡YvËi cwiPh©v ch©šÍ cÖwZwU av‡c Pvlxi Ggb †Kvb c`‡¶c MÖnY bv Kiv 

hv‡Z Drcvw`Z gvQ ev wPswo gvbe ¯^v‡¯’̈ i Rb¨ SuywKc~Y© n‡Z cv‡i| 

2.  wbivc` grm¨ I wPswo Kx 

wbivc` grm¨ I wPswo n‡jv- Lvgv‡i Drcvw`Z grm¨ I wPswo m¤ú~Y© `~lYgy³ Ges Zv‡Z gvbe‡`‡ni Rb¨ 

¶wZKi †Kvb Dcv`vb bv _vKv|  

3.  Lvgv‡ii mvwe©K e¨e ’̄vcbvq AbymiYxq cÖavb cÖavb DËg Abykxjbmg~n 

cÖ‡Z¨K Pvlx‡K Pv‡li cÖwZwU ch©v‡q ¸W cÖ¨vKwUm AbymiY Ki‡Z n‡e t 

3.1 Lvgv‡ii Ae¯’vb m¤úwK©Z 

 Lvgv‡ii Ae¯’vb: Pv‡li Rb¨ Rjvkq wbe©vP‡bi mgq Pvlx‡K mswkøó Rwgi AZxZ e¨envi Ges cvwicvwk¦©K Ae¯’vi 

welqwU we‡klfv‡e we‡ePbv Ki‡Z n‡e| KviY Rwgi AZxZ e¨envi gvwUi ivmvqwbK Pwi‡Î ¸iæZ¡¡c~b© f~wgKv iv‡L| 

gvQ/wPswoi LvgviwU hw` Ggb Rwgi Dci •Zix Kiv nq †hwU c~‡e© K…wl Kv‡R e¨eüZ n‡q‡Q, Zvn‡j a‡i †bqv 

†h‡Z cv‡i †h, H Rwg‡Z wewfbœ KxUbvkK I AvMvQbvk‡Ki Ae‡kl (†iwmwWD) we`¨gvb Av‡Q| Gmg Í̄ ¶wZKi 

ivmqwb‡Ki Ae‡kl gvQ/wPswoi e„w×‡Z ¶wZKi cÖfve m„wó K‡i Ges Drcvw`Z gvQ/wPswoi †fv³vi Rb¨ wec`RbK 

K‡i †Zv‡j| GKBfv‡e cvwb mieivn e¨e¯’v, cï-cvwLi wePiY, ev evq~-evwnZ `~l‡Yi (†hgb- ivmvqbxq †¯cÖ) gZ 

wewfbœ Kvh©µ‡gi gva¨‡g Avk-cv‡ki cwi‡ekI gvQ/wPswo Lvgv‡ii Dci ¶wZKi cÖfve †dj‡Z cv‡i| A‡bK mgq 

Mevw` cï I nuvm-gyiMxi Lvgvi, wkí I Kj-KviLvbvi eR©̈  wb®‥vkb e¨e¯’v Ges cq:eR©¨ wb®‥vkb e¨e¯’v, BZ¨vw`i 

gZ gvivZ¥K Drm msjMœ ¯’v‡b gvQ/wPswo Lvgvi •Zix Ki‡Z †`Lv hvq| hw` †Kvb gvQ/wPswo Lvgvi K…wl †¶Z, 

Mevw` cï I nuvm-gyiMxi Lvgvi, RbemwZ ev ew¯Íi mwbœK‡U Aew¯’Z nq ZÕn‡j Pvlx‡K Lvgv‡ii Dci ¯’vcbv¸wji 

¶wZKi cÖfv‡ei welqwU wbweofv‡e ch©‡e¶Y I gwbUi K‡i ¯’vb wbe©vP‡bi welqwU w¯’i Ki‡Z n‡e| wbqwgZ 

KxUbvkK I mvi e¨envi Kiv nq G ai‡Yi wbweo K…wl Pvl c×wZ gvQ/wPswoi e„w×‡Z Ges gvQ/wPswoi wbivcËv 

m¤úwK©Z gv‡bi Dci weiƒc cÖwZwµqv m„wó Ki‡Z cv‡i| ivmvqwbK `~l‡Y ~̀wlZ cvwb‡Z Drcvw`Z gvQ/wPswoy 

†fv³vi ¯̂v‡¯’¨i Rb¨ gvivZ¥K SuywKi KviY n‡Z cv‡i| 
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3.2 grm¨/wPswoPv‡l e¨eüZ cvwb m¤úwK©Z 

Pv‡l e¨eüZ cvwb: gvQ/wPswoi Lvgv‡ii cvwbi gvb Drcv`bvaxb wPswoi ¯^v¯’¨, ¸bMZgvb Ges Lv`¨-wbivcËvi †¶‡Î 

GKwU AZ¨vek¨Kxq welq| `~wlZ cvwb †hgb gvQ/wPswoi g„Z¨yi KviY nq †Zgwb Zv gvQ/wPswoi e„w×‡ZI weiƒc 

cÖwZwµqv m„wó K‡i| `~wlZ cvwb Drcvw`Z gvQ/wPswoi ‡`‡n ¶wZKi ivmvqwb‡Ki Ae‡kl (†iwmwWD) Rgv K‡i I 

¶wZKi RxevYyi `~lY NUvq| cwi‡k‡l GB Ae‡kl Ges ¶wZKi RxevYy †fv³vi ¯^v‡¯’¨i Rb¨ gvivZ¥K n¨vRvW© wnmv‡e 

†`Lv †`q| cvwbi DrmwU `~wlZ n'†j Lvgv‡ii cvwbI ~̀wlZ n‡e| gvQ/wPswoi Lvgv‡ii ¯’vb wbe©vP‡bi mgq ZvB fvj 

cvwbi Dr‡mi welqwU‡K we‡klfv‡e ¸iæZ¡ w`‡Z n‡e| cvwb ~̀l‡Yi †¶‡Î †h KviY¸wj cÖvqkB †`Lv hvq †m¸wj nÕj- 

fvix avZzmg~n (†nwf †gUvjm), wewfbœ KxUbvkK Ges K…wl-ivmvqwbK ª̀e¨, wkí KviLvbvi ivmvqwbK eR©̈  Ges Kwjdg© 

I m¨vj&‡gv‡bjv Rxevby|  fvix avZz¸wji GKvwaK Dr‡mi g‡a¨ cÖK…wZB G¸wji GKwU mvaviY Drm| fvix avZzmg~‡ni 

Ab¨vb¨ Dr‡mi g‡a¨ me‡P‡q gvivZ¥K DrmwU nÕj wkí KviLvbv (†hgb- U¨vbvix, KvM‡Ri Kj, BZ¨vw`)| K…wl‡ZI 

wKQz wKQz fvix avZzi e¨envi cwijw¶Z nq| myZivs, gvQ/wPswoi Lvgv‡ii Avkcvk mv‡f© Ki‡jB Rvbv hv‡e Lvgv‡ii 

cvwb‡Z cÖK…Zc‡¶B †Kvb fvix avZyi `~lY nIqvi m¤¢vebv Av‡Q wKbv|  

 

cvwb‡Z we`¨gvb fvix avZz¸‡jv gvQ/ wPswoi Rb¨ wec`RbK †Kb ? 

fvix avZz cvwb‡Z mn‡R `ªexf~Z nq bv| G Kvi‡Y fvix avZz¸‡jv mn‡RB gvQ/wPswoi †`‡ni g‡a¨ cÖ‡ek K‡i Ges 

kix‡i Rgv n‡Z _v‡K| G cÖwµqv‡K ev‡qvG¨vKzg~‡jkb e‡j| gvK©vwi, †jW, K¨vWwgqvg BZ¨vw` fvix avZz¸‡jv 

ev‡qvGKzg~‡jkb cÖwµqvq gvQ/wPswoi †`‡n Rgv nq Ges gvQ/wPswoi gva¨‡g Zv gvbe †`‡n cÖ‡ek K‡i| 

fvix avZz ¸‡jv gvbe †`‡n K¨vÝvi, bvf©vm wm‡÷g A‡K‡Rv Kiv, AÜZ¡, kªeb kw³ n«vm, c½yZ¡ I Ab¨vb¨ gvivZ¡K 

†iv‡Mi m„wó K‡i| gvK©vix gvbe †`‡n 70 †_‡K 76 w`b Ges  wPswo ev gv‡Qi †`‡n 200w`b n‡Z 2 ermi ch© 

we`¨gvb _vK‡Z cv‡i|  

 cvk¦©eZ©x b`x, Lvj, wej I Ab¨vb¨ cÖvK„wZK Drm †_‡K Lvgv‡i cvwb `~l‡Yi m¤¢vebv Av‡Q wKbv Rvb‡Z n‡e ; 

 Lvgv‡ii cvwb‡Z ¶wZKi RxevYy (Kwjdg©, m¨vj‡gv‡bjv), fvix avZz (Avqib, wRsK, Av‡m©wbK, ‡µvwgqvg, 

†jW, gvK©vwi, †Kvevë, K¨vW&wgqvg), KxUbvkK, A¨vw›Uev‡qvwUK BZ¨vw` Av‡Q wKbv cix¶v K‡i wbwðZ n‡Z 

n‡e; 

 KjKviLvbv I b`©gvi `~wlZ cvwb ‡N‡i cÖ‡e‡ki m¤¢vebv _vK‡j Zv eÜ Kivi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e; 

 Lvgv‡i e„wói Mov‡bv cvwbi cÖ‡ek eÜ Ki‡Z n‡e| 

3.3 Lvgv‡ii Av‡kcv‡ki cwi‡ek m¤úwK©Z  

 Lvgv‡ii Avk cv‡ki cwi‡ek: gvQ/wPswoi Lvgv‡ii Avk cv‡ki cwi‡ek cwi®‥vi-cwi”Qbœ I fvj Ae¯’vq ivL‡j 

mivmwi Avw_©K ¶wZi nvZ †_‡K †hgb i¶v cvIqv hvq †Zgwb wbivcËv m¤úwK©Z A‡bK wec‡`i m¤¢vebv‡K Kwg‡q 

Avbv hvq| Pvl ch©v‡q A‡bK mgq f~wg ¶q ev f~wg aŸm N‡U _v‡K hv Pvlxi Rb¨ mivmwi Avw_©©K ¶wZi KviY 

nIqv QvovI cvwb‡Z ivmvqwbK I RxevYyi `~lY NUvq| Rjvk‡qi Pviw`‡K cwiKwíZ Dcv‡q MvQ jvMv‡j (†hgb-

g¨vb‡MÖvf) f~wg¶q ev f~wgaŸm †iva Kivi cvkvcvwk Rjvk‡q ivmvqwbK I RxevYy NwUZ `~lY‡KI †iva Kiv hvq| 

G Qvov Rjvkq Ges Avkcvk †_‡K †Svc-Svo, AwZwi³ RjR AvMvQv Ges gqjv AveR©bv cwi®‥vi K‡i †djv 

Riæix| gvQ/wPswoi Lvgv‡i eb¨ cÖvYxi wePiY wbqš¿Y Kiv †ek `~in e¨vcvi Ges GRb¨ GKwU Kvh©Ki wbqš¿Y 

e¨e¯’v cÖwZôv Kiv Pvlxi Rb¨ eo ai‡Yi P¨v‡jÄI e‡U| Bu`yi, Quy‡Pv, †ewR, †fvù o, wewfbœ cvLx Ges Ab¨vb¨ eb¨ 

cÖvYx wewfbœ ¶wZKi RxevYy (†hgb-m¨vj‡gv‡bjv, B.Kwj, BZ¨vw`) msµg‡bi SuywKc~b© Drm¨ n‡Z cv‡i| mivmwi 

Rjvk‡q ev Rjvk‡qi Avk cv‡k A_ev wPswoi Lvevi •Zix ev msi¶Y Kiv nq Ggb ¯’v‡bi wbK‡U gj-g~Î Z¨vM 

Kiv n‡j wewfbœ ai‡Yi ¶wZKi RxevYy (†hgb-m¨vj‡gv‡bjv, B.Kwj, BZ¨vw`) cvwb‡Z ev Lvev‡i wg‡k cwi‡k‡l 

Drcvw`Z gvQ/wPswo‡Z msµwgZ nq| Lvgv‡i Drcvw`Z gvQ/wPswoi GB msµgY Avni‡YvËi cwiPh©v I 

cÖwµqvKi‡Yi wewfbœ av‡ci ga¨w`‡q evwnZ n‡q †fv³vi wbKU †c․Qvq Ges †fv³vi ¯^v¯’¨ SuywKi KviY nq| Bu`yi 
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RvZxq cÖvYx A‡bK¸wj †ivM m„wóKvix Rxevbyi evnK h_vh_fv‡e wbqš¿Y bv Kiv n‡j Giv Lye mn‡RB Lv`¨‡K 

msµwgZ Ki‡Z cv‡i| Lv`¨ •Zivx, cÖ¯‘Z Ges msi¶Y GjvKvq G‡`i‡K wbqš¿Y Kiv LyeB Riæix| 

 eb¨v cÖeY, gqjv-AveR©bvi ‘̄‡ci Av‡kcv‡k Lvgv‡ii ’̄vb wbe©vPb Kiv hv‡e bv| 

 Lvgv‡ii Av‡kcv‡ki †Svuc-Svo, RjR AvMvQv, gqjv AveR©bv hv ¶wZKi RxevYyevnx cÖvYx‡K AvK„ó Ki‡Z 

cv‡i Zv cwi®‥vi Ki‡Z n‡e| 

 Lvgv‡ii cv‡o ev Av‡kcv‡k gjg~Î Z¨vM Kiv hv‡e bv| 

 Lvgv‡i cï-cvLxi wePiY eÜ Ki‡Z n‡e| 

   3.4 Lvgv‡ii cwi®‥vi-cwi”QbœZv, ¯̂v ’̄¨ e¨e¯’vcbv  

 Lvgvi cÖv½b cwi®‥vi-cwi”Qbœ ivL‡Z n‡e Ges Lvgv‡i e¨eüZ hš¿cvwZ (Rvj, ev‡KU, ev‡¯‥U I Ab¨vb¨ 

miÄvg) cwi®‥vi I RxevYygy³ ivL‡Z n‡e| 

 GKevi e¨eüZ miÄvg cybivq e¨env‡ii c~‡e© RxevY~gy³ Ki‡Z n‡e| GK Lvgv‡ii miÄvg RxevYygy³ bv K‡i 

Ab¨ Lvgv‡i e¨envi Kiv hv‡e bv| 

 Lvgv‡i Kg©Pvix I gvby‡li h‡_”Q cÖ‡ek wbqš¿Y Ki‡Z n‡e| 

 Lvgv‡i Kg©Pvix wb‡qv‡Mi c~‡e© ¯̂v¯’¨ cixÿv K‡i wb‡Z n‡e| 

 M„ncvwjZ cï-cvwLi †Mvei ev weôv mvi wn‡m‡e e¨envi Kiv hv‡e bv| 

 Lvgv‡i Kg©iZ †jvKRb‡K †Ni ev cvwbi Drm msjMœ GjvKvq gjg~Î Z¨vM Ki‡Z †`qv hv‡e bv| 

 

3.5  grm¨/wPswoi Lv`¨ m¤úwK©Z hZœ I mZK©Zv  

 Lv`¨ m¤úwK©Z hZœ I mZK©Zv: gvQ/wPswo gvby‡li GKwU ¸iæZ¡c~Y© Lv`¨ cY¨ nIqvq Pvl ch©v‡qi cÖwZwU av‡c Lv‡`¨i 

wbivc`Zv welwU ¸iæZ¡mnKv‡i we‡ePbv Kiv cÖ‡qvRb|  gvQ/ wPswoi AwaK •`wnK e„w×i cÖZ¨vkvq Pvlx A‡bK mgq 

mwVK wbqg AbymiY bv K‡iB m¤úyiK Lvevi e¨envi K‡i _v‡Kb| Gi d‡j †hgb wbgœ gv‡bi Lvevi e¨envi Kiv n‡q 

_v‡K †Zgwb mvwe©K Lv`¨ e¨e¯’vcbvi welqwU Awbqwš¿Z n‡q c‡o| wbgœ gv‡bi Lv`¨ Ges Lv‡`¨i Awbqwš¿Z e¨envi 

‡Kej gvQ/wPswoi Rb¨ ¶wZKi bq, Zv †fv³vi ¯^v¯’¨ SuywKI ‣Zix K‡i| ïay ZvB bq, Pvl ch©v‡q e¨eüZ Lv‡`¨ 

AMÖnY‡hvM¨ ev ¶wZKi Dcv`v‡bi e¨envi Ges ÎæwUc~Y© I A¯̂v¯’¨Ki msi¶Y e¨e¯’v Lv`¨‡K wPso Ges †fv³vi Rb¨ 

wec`RbK K‡i Zzj‡Z cv‡i| Pvl ch©v‡q gvQ/wPswoi ¯’vbxqfv‡e mnRjf¨ wewfbœ KuvPv Lvevi, †hgb- kvgyK I wSby‡Ki 

gvsm, giv gvQ, giv cÖvYxi gvsm I bvox-f~ox, ¯‥‚BW, KuvKov P~b©, BZ¨vw` †`qv nq| G ai‡Yi Lvevi e¨env‡i Pvlxiv 

†ekx Drmvnx, KviY Zv‡Z LiP Kg| wKš‘, †ekxifvM †¶‡ÎB G ai‡Yi KvPv Lvevi wewfbœ ai‡Yi †ivM-RxevYy Øviv 

msµwgZ _v‡K, †hgb- m¨vj‡gv‡bjv, wf.K‡jiv, B.Kwj, BZ¨vw` Ges Lvev‡ii gva¨‡g Zv Kze mn‡RB gvQ/wPswoi 

msµwgZ nq| ZvQvov G ai‡bi KuvPv Lvevi Lye mn‡RB cvwb‡K `~wlZ K‡i cvwbi ¯^vfvweK ¸bv¸b‡K bó K‡i †d‡j| 

Gi d‡j gvQ/wPswoi e¨vcK goKI †`Lv w`‡Z cv‡i| Z‡e G mg Í̄ KuvPv Lvevi fvjfv‡e wm× K‡i e¨envi Ki‡j m¤¢ve¨ 

†ivM-RxevYy msµgb ‡iva Kiv m¤¢e n‡e|†Kej wbf©i‡hvM¨ Drm n‡Z cywómg„× Lv`¨ msMÖn K‡i e¨envi Ki‡Z 

n‡e| Lv‡`¨i gvb I wbivcËv eRvq ivLvi ¯^v‡_© 2-3 gv‡mi g‡a¨ msiwÿZ Lvevi e¨envi K‡i †dj‡Z n‡e ; 

 Lv‡`¨i e¨eüZ DcKi‡Yi ¸YMZgvb m¤ú‡K© wbwðZ n‡Z n‡e Ges Zv‡Z ¶wZKi A¨vw›Uev‡qvwUK ev 

ivmvqwb‡Ki Dcw ’̄wZ Av‡Q wKbv Zv wbwðZ n‡Z n‡e ; 

 grm¨ ev wPswoi ea©‡bi Rb¨ ni‡gvb RvZxq †Kvb Dcv`vb Lv‡`¨ e¨envi Kiv hv‡e bv ; 
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 cyiv‡bv, evwm, †gqv` DËxY©, `yM©Ü I QÎvKhy³ wb¤œgv‡bi Lvevi e¨envi Kiv hv‡e bv ; 

 KuvPv Lvevi mivmwi ‡N‡i e¨envi Kiv hv‡e bv ; 

 cwi®‥vi, ï®‥ I VvÛv cwi‡e‡k cvKv †g‡S cøvUdg© Gi Dci Lv`¨ msiÿY Ki‡Z n‡e ; 

 Lv`¨ ¸`v‡g RxevYyevnx †Zjv‡cvKv, Qzu‡Pv, Bu`yi, †ewR, cvwL, BZ¨vw`i cÖ‡ek eÜ Ki‡Z n‡e| 

3.6 Jla e¨envi m¤úwK©Z  

 ‡Kej me©‡kl Dcvq wn‡m‡e Aby‡gvw`Z Jla e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i ; 

 Jla msiÿ‡Y h_vh_ mZK©Zv Aej¤b̂ Ki‡Z n‡e ; 

 mwVK e¨enviwewa †g‡b Jla e¨envi Ki‡Z n‡e ; 

 Jla e¨env‡ii Z_¨ msiÿY Ki‡Z n‡e ; 

 Ae‡kl wbt‡k‡li mgq (Withdrawal period) †g‡b Pj‡Z n‡e| 

3.7 grm¨/ wPswo AvniY msµvšÍ  

 grm¨/wPswo Avni‡Yi c~‡e© ÿwZKi RxevYy (m¨vj‡gv‡bjv, K‡jiv, B.KjvB) I ÿwZKviK ivmvqwbK Av‡Q wKbv 

cixÿv Ki‡Z n‡e ; 

 grm¨ ev wPswo Avni‡Yi 2 w`b Av‡M †_‡K Lvevi †`qv eÜ ivL‡Z n‡e ; 

 †fv‡i A_ev VvÛv AvenvIqvq wPswo AvniY Ki‡Z n‡e;  

 grm¨/wPswo msi¶‡Y cvb‡hvM¨ cvwb w`‡q •Zwi eid e¨envi Ki‡Z n‡e ; 

 AvnwiZ grm¨/wPswo eidVvÛv cvwb w`‡q fvjfv‡e ay‡q wb‡Z n‡e| Avni‡Yi mv‡_ mv‡_ cÖwZ †KwR 

grm¨/wPswo‡Z GK †KwR eid w`‡q msiÿY I `ªæZ cwienb Ki‡Z n‡e ; 

 eid cwien‡b e¨eüZ miÄvgvw` RxevYygy³ ivL‡Z n‡e| 

3.8 grm¨/wPswoPv‡li mvgvwRK I cwi‡ekMZ  

 Lvgv‡ii Rwgi •ea gvwjKvbv _vK‡Z n‡e ; 

 Av‡kcv‡ki RjR I ’̄jR cwi‡ek Ges eb¨ cÖvYxi Avevm ’̄j bó Ki‡Z cv‡i Ggb RvqMvq Lvgvi ‣Zwi Kiv 

hv‡e bv  

 DcK~jxq g¨vb‡MÖvf ebvÂj I cÖvK…wZK Rjvf~wg aŸsm K‡i cyKzi/†Ni •Zwi Kiv hv‡e bv ; 

 ¸iæZ¡c~Y© cvwbi cÖevn‡K cwieZ©b Ki‡Z n‡e Ggb RvqMvq grm¨/wPswo Pvl Kiv hv‡e bv ; 

 Av‡kcv‡ki Rb‡Mvôxi Rxeb-RxweKv I hvZvqvZ e¨e ’̄v ¶wZMÖ Í̄ n‡Z cv‡i Ggb RvqMvq grm¨/wPswoPvl Kiv 

hv‡e bv 

 Lvgvi/‡N‡ii Kvi‡Y hv‡Z gvwU I Av‡kcv‡ki Rjvk‡qi jeYv³Zv e„w× bv cvq Zvi e¨e ’̄v wb‡Z n‡e ; 

 Lvgv‡ii Kv‡jv gvwU I eR¨© †kvab bv K‡i evB‡i †Kv_vI †djv hv‡e bv| 

3.9 grm¨ I wPswoPv‡l kªg AwaKvi I wkï kª‡gi e¨envi m¤úwK©Z  

 kÖwg‡Ki wjwLZ wb‡qvMcÎ _vK‡Z n‡e ; 

 kªg AvB‡bi weavb Abyhvqx Lvgv‡i kÖwgK wb‡qvM Ki‡Z n‡e ; 

 kªwgK‡`i ‡NvwlZ b~¨bZg gRyix I cÖvc¨ mKj cÖKvi my‡hvM myweav cÖ`vb Ki‡Z n‡e ; 
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 Lvgv‡i 14 eQ‡ii Kg eq‡mi †Kvb kÖwgK wb‡qvM Kiv hv‡e bv  

উত্তভ ভৎস্যিাল অনুীরন ম্পফলয়ক কল্পয়কটি ম্পফল্পল ম্পফলয় ম্পনল্পন উল্পেখ কযা রাঃ  

১. ভাঘ ভাল্প পুকুয প্রস্তুম্পত 

ভাে িাল্পলয জন্য পুকুয প্রস্তুম্পত ফ যাম্পধক গুরুত্বপূণ য। ফাংরাল্পদল্প পারৃন ভা ল্পত ভাল্পেয উৎাদন ফল য শুরু য়। ভাল্পেয উৎাদন ফেল্পযয 

শুরুল্পতই মানা ভজুল্পদয জন্য পুকুয প্রস্তুম্পতয কাজ ভাঘ ভাল্পই িন্ন কযা প্রল্পয়াজন। এটি ভাে িাল্পল াপল্পল্যয প্রথভ মাান। এল্পক্ষ্ল্পত্র 

ম্পনল্পিয কাজগুল্পরা ধাযাফাম্পকবাল্পফ কযণীয়াঃ  

১.১ াে মভযাভত 

১.২ চুন প্রল্পয়াগ 

১.৩ ায প্রল্পয়াগ 

২. পারৃন ভাল্প িাল্পয মানা ভজুদ 

রুইজাতীয় ভাল্পেয মফরায় এটি ম্পফল্পলবাল্পফ প্রল্পমাজয। কাযণ গত ফেল্পযয ীত ায কযা ও িাল্পযাখা পুযাতন িাল্পয মানায ফয় মফম্প 

ওয়ায কাযল্পণ এগুল্পরা মভ সুল্পভয শুরু ল্পতই দ্রুত ফােল্পত থাল্পক। পল্পর খুফ কভ ভল্পয়ই এগুল্পরা ফাজাযজাত কযা মায়।   

৩. ম্পনফ যাম্পিত প্রজাম্পতয ম্পনম্পদ যষ্ট ংখ্যায় ও অনুাল্পত ফে ভাল্পয গুণগত ভানম্মত মানা ভজুদ 

উৎাদন ফেল্পযয শুরুল্পত ম্পনফ যাম্পিত প্রজাম্পতয ফে ভাল্পয ম্পনম্পদ যষ্ট ংখ্যক গুণগত ভানম্মত মানা ম্পনম্পদ যষ্ট অনুাল্পত ভজুদ কযা ভাে িাল্পল 

াপল্পল্যয তৃতীয় মাান। াধাযণত মানা মত ফে ল্পফ উৎাদন তত মফম্প ল্পফ। ভৎস্য অম্পধদপ্তল্পযয মযম্পজল্পেনকৃত যীম্পক্ষ্ত বাল্পরা 

যািাম্পয ল্পত গুণগত ভানম্মত মানা ংগ্র কযা প্রল্পয়াজন।  

৪.  মানা মটকইকযণ ও ঠিক ম্পনয়ল্পভ জরাল্পয় অফমুক্তকযণ 

৫. প্রাকৃম্পতক খাদ্য উৎাদন ম্পনম্পিতকযণ এফং তদম্পনক ম্পনয়ম্পভত সুলভ ম্পূযক খাদ্য যফযা মগাফয ফা াঁ-মুযম্পগয ম্পফষ্ঠা ব্যফায কযা 

িরল্পফনা। 

৬. ভাল্প ভাল্প জার মটল্পন স্বাস্থয যীক্ষ্ণ 

৭. আলাঢ়-শ্রাফণ ভাল্প জীফন্ত ভাে ম্পফণন 
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wbivc` gvQ Drcv`‡b Kibxq 

wbivc` gvQ/wPswo m¤ú‡K© aviYvt 

eZ©gvb we‡k¦ Lv`¨ m¤ú‡K© gvby‡li m‡PZbZv w`b w`b e„w× cv‡”Q| †h‡Kvb Lvevi LvIqvi Av‡M †fv³vMY wPšÍv K‡ib,  †h 

Lv`¨wU MÖnY Kiv n‡e Zv ¯^v¯’¨m¤§Z wKbv| Lv`¨ hw` †fv³vi Rb¨ ¯^v¯’¨m¤§Z bv nq Zv n‡j Zv †Kvbfv‡eB wbivc` Lv`¨ 

n‡Z cv‡i bv| ÔÔmvaviY A‡_© wbivc` gvQ/wPswo ej‡Z †mB mKj gvQ ev wPswo‡K eySvq hv †L‡j †fv³vi ¯^v‡¯’¨i DbœwZ 

NU‡e, ‣`wnK e„w×, cywôi Pvwn`v c~iY I †ivMcÖwZ‡iva ÿgZv e„w× cv‡e Ges ZvrÿwbK ev `xN©‡gqv`xfv‡e Amy ’̄¨ n‡eb bv|ÕÕ  

gvQ ev wPswo‡Z wewfbœ ai‡bi Rxevbyi (fvBivm, e¨vK‡Uwiqv, QÎvK BZ¨vw`)  Dcw¯’wZ,  Pvl ch©v‡qi wewfbœ av‡c Abby‡gvw`Z 

ivmvqwbK c`v‡_©i e¨envi ev gvQ/wPswo‡Z wewfbœ ai‡bi Ac`ªe¨ cyk Kivi Kvi‡Y gvQ/wPswoi ¸bMZgvb bó n‡Z cv‡i| 

d‡j H gvQ/wPswo LvIqvi d‡j †fv³vi ¯̂v‡¯’¨i AebwZ n‡Z cv‡i Ges ZvrÿwYK ev `xN©‡gqv`xfv‡e Amy¯’̈  n‡Z cv‡ib|   

wKfv‡e gvQ/wPswo `ywlZ n‡Z cv‡it 

mvaviYfv‡e gvQ/wPswo‡Z wZbfv‡e `ylY m„wó n‡Z cv‡i|  

1. RxevYyZvwË¡K `~lY 

2. ivmvqwbK `ylY 

3. evwn¨K `~lY 

gvQ/wPswo‡Z wewfbœ  ai‡Yi  `ylY msMV‡bi cÖavb  wbqvgKmg~n 

RxevYyZvwË¡K `~lY 

 

ivmvqwbK `ylY 

 

evwn¨K `~lY 

 

 fvBivm 

 e¨vK‡Uwiqv 

 ‡cÖv‡Uv‡Rvqv 

 c¨vivmvBU 

 wbwl× Gw›Uev‡qvwUKm 

 ‡cwómvBW 

 fvix avZz  

 WvB (is) 

 ni‡gvb BZ¨vw` 

 wewfbœ ai‡Yi avZe c`v_© 

 KuvP 

 cv_i  

 wewfbœ Dw×` ev cÖvwYi 

Askwe‡kl| 

 

RxevY~ZvwË¡K `~lYt  

gvQ/wPswo Pv‡li ïiæ n‡Z †fv³vi wbKU †c․Qv‡bv ch©šÍ wewfbœ av‡c RxevY~i msµgb NU‡Z cv‡i| gvQ/wPswo Pv‡l e¨eüZ 

†cvbv/wcGj, cvwb, Pv‡l e¨eüZ DcKiYvw`,  Av‡kcv‡ki cwi‡ek, wb‡qvwRZ Kg©xMY, e¨eüZ hš¿cvwZ BZ¨vw` RxevYygy³ bv 

n‡j gvQ/wPswo‡Z RxevYyi `~lY NU‡Z cv‡i| wewfb& ai‡Yi e¨vK‡Uwiqv ev fvBiv‡mi msµg‡b GKw`‡K †hgb gvQ/wPswo 

wewfbœ †iv‡M AvµvšÍ nq †Zgwb H mKj gvQ/wPswo LvIqvi d‡j †fv³vi kix‡iI †iv‡Mi m„wó nq| A‡bK mgq wewfbœ 

ai‡bi AbyRx‡ei Dcw¯’wZ _vKv m‡Ë¡I gvQ/wPswo †ivMvµvšÍ bvI n‡Z cv‡i wKš‘ gvQ/wPswoi gva¨‡g H mKj AbyRxe gvbe 

kix‡i cÖ‡ek Ki‡j wewfbœ ai‡bi †iv‡MiÕI m„wó n‡Z cv‡i|  D`vniY wn‡m‡e ejv †h‡Z cv‡i ¯Íb¨cvqx cÖvwbi gjgyÎ †hgb, 

†Mvei, B`y‡ii cvqLvbv BZ¨vw`‡Z cÖPzi cwigv‡Y m¨vj‡gv‡bjv e¨vK‡Uwiqv _v‡K hv gvbe †`‡n cÖ‡e‡ki d‡j Wvqwiqv, 

K‡jiv, Avgvkq BZ¨vw` †iv‡Mi m„wó K‡i| G‡ÿ‡Î Lvgv‡i †Mvei e¨nvi Kivi d‡j H mKj RxevYy Lvgv‡i cÖ‡ek K‡i| 

gvQ/wPswoi †`‡n emevm K‡i Zv LvIqvi d‡j gvbe †`‡n  WvBwiqv, K‡jiv, Avgvkq BZ¨vw` †iv‡Mi m„wó n‡Z cv‡i| G 

Kv‡iY ¸W G¨vKzqvKvjPvi cÖ¨vKwUm ev fvj gvQPvl Af¨vm eRvq ivLvi Rb¨ Lvgv‡i †Mvei, nuvm-gyiMxi weôyv BZ¨vw`i 

e¨envi m¤ú~Y© wbwl× Kiv n‡q‡Q|  

Rxevby NwUZ cÖfveKmg~nt 

1) gvQ/ wPswo aivi miÁvg 
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2) Avni‡b wb‡qvwRZ Kgx© 

3) AeZib †¶Î 

4) msi¶b I cwien‡b e¨eüZ cvÎ 

5) msi¶‡bi RvqMv 

6) cwienb hvb  

7) Awbqwš¿Z mgq Ges ZvcgvÎv 

8) msµwgZ cvwb I eid 

9) KxU-cZ½ Ges †cvKvgvKo Ges 

10) wewfbœ fv‡e Avo-msµgb| 

 

ivmvqwbK `ylYt 

gvQ/wPswoi RxebP‡µi wewfbœ av‡c †h †Kvb ivmvqwbK c`v_© cÖ‡qv‡Mi d‡j H c`v‡_©i wKQz  Ask wbw`ó mgq ch©šÍ Zvi 

‡`‡n Aewkó †_‡K hvq| G‡K ejv nq †iwmwWD ev Aewkóvsk| †h mgq e¨vwc kix‡ii wfZi Aewkóvsk _v‡K Zv‡K e‡j 

Withdrawal period. ‡h †Kvb cY¨ LvIqvi Av‡M Rvbv cª‡qvRb †h, Zv‡Z কী ai‡bi ivmvqwbK c`v_© e¨envi Kiv n‡q‡Q 

Ges Zvi Withdrawal period.  KZ w`b Ges Zv gvbv n‡q‡Q wKbv| A_©vr mvaviYfv‡e gvQ ev wPswoi Withdrawal 

period.  550 wWMÖx-w`b aiv nq| D`vniY wn‡m‡e ejv hvq †h, gv‡Qi Lvgvi †Kvb Aby‡gvw`Z Gw›Uev‡qvwUK cÖ‡qv‡Mi w`b 

cvwbi ZvcgvÎv wQj 25 wWMÖx †mjwmqvm| Zvn‡j DB_Wªj wcwiqZ n‡e 550/25 = 22 w`b| A_©vr D³ Gw›Uev‡qvwUK 

cÖ‡qv‡Mi 22 w`b ci gv‡Qi kixi n‡Z Aewkósk wbt‡kl n‡e| A_v©r wbivc` gvQ ‡c‡Z n‡j  Gw›Uev‡qvwUK cÖ‡qv‡Mi 

Kgc‡ÿ 22 w`b A‡cÿv Ki‡Z n‡e| DB_Wªj wcwiqW wbf©i cvwbi ZvcgvÎvi  Dci| cvwbi ZvcgvÎv †ekx n‡j DB_Wªj 

wcwiqW Kg n‡e Ges cvwbi ZvcgvÎv Kg n‡j DB_Wªj wcwiqW †ekx n‡e|  

 

gvQ/wPswo †ivMvµvšÍ n‡jB Pvwliv wewfbœ ai‡bi JlacÎ/ivmvqwbK c`v_© e¨envi K‡I _v‡Kb| AwaKvsk mg‡q G mKj 

ivmvqwbK c`v‡_©I mswkøó KZ…©c‡ÿi †Kvb Aby‡gv`b _v‡K bv| d‡j G mKj ivmvqwbK c`v‡_©I e¨envi gvQ Pv‡li Rb¨ w`b 

w`b ûgwK n‡q †`Lv  w`‡”Q Ges Lv‡`¨i wbivc`Zv nviv‡”Q| G‡ÿ‡Î Rbm‡PZbZv LyeB Riæix n‡q c‡o‡Q| †h‡Kvb 

ivmvqwbK c`v_© e¨env‡ii  c~‡e©  wbKU¯’ wmwbqi/Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©vi civgk© MÖnY Kiv cÖ‡qvRb|  

‡Kvb †Kvb ivmvqwbK c`v‡_©i Withdrawal period K‡qK w`b n‡Z K‡qK eQi ch©šÍ n‡Z cv‡i| gvbe‡`‡n ivmvqwbK 

c`v‡_©i  fqven  †bwZevPK cÖfve i‡q‡Q|  GwU gvbe‡`‡n wewfbœ †ivM m„wó Ki‡Z cv‡i GgbwK g„Zz¨I NUv‡Z cv‡i| 

ivmvqwbK c`v‡_©i h‡_”Q e¨envi mgMÖ gvbeRvwZ‡K fqven aŸs‡mi w`‡K †V‡j w`‡Z cv‡i|  

ivmvqwbK cÖfveKmg~n: 

• ‣Re-ivmvqwbK wewµqv 

• Uw·‡Kkb(welwµqv) 

• Abby‡gvw`Z ivmvqwbK ª̀‡e¨i e¨envi 

evwn¨K `ylYt  

A‡bK mgq gvQ ev wPsoi IRb evov‡bvi Rb¨ G‡`i †`‡n wewfbœ ai‡bi Ac`ªe¨ †hgb, ‡Rwj, mvey, ewvj©,  †jvnv, gv‡e©j, 

avZe c`v_© BZ¨vw` cyk K‡i XzKv‡bv nq| d‡j we‡µZviv Avw_©Kfv‡e jvfevb nb e‡U Z‡e gvQ/wPswoi ¸bMZ gvb bó n‡q 

hvq| GmKj gvQ/wPswo LvIqvi d‡j †fv³vi †`‡n bvbvwea †ivM m„wó K‡i|  
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evwn¨K c`v_© cÖfveKt 

• KxU-cZ½ ev †cvKv-gvK‡oi Ask we‡kl 

• mv¸,evwj©,fv‡Zi gvo BZ¨vw`i Dcw¯’wZ 

• MvQ-cvjv ev Ab¨vb¨ RxeRš‘i Ask we‡kl| 

 

gvbe‡`‡n ỳlYhy³ gvQ/wPswoi cÖfvet 

`ylYhy³ gvQ/wPswoi gvbe‡`‡n ¯^í‡gqv`x I `xN©‡gqv`x †bwZevPK cªfve i‡q‡Q|  D‡jøwLZ `ylY¸‡jvi g‡a¨ gvbe ‡`‡n 

ivmvqwbK `yl‡Yi fqvenZv me‡P‡q †ekx|  GKvi‡Y gvQ/wPswoi ivmvqwbK `ylY cÖwZ‡iva Kiv me‡P‡q †ekx Riæix| Rxevby 

`yl‡Yi Kvi‡Y gvbe †`‡n K‡jiv, UvBd‡qW, Wvqwiqv, Avgvkq BZ¨vw` m„wó K‡i| wewfbœ ai‡Yi Lv`¨ ª̀e¨ cPv‡bvi Kv‡R 

AbyRx‡ei fzwgKv me‡P‡q †ekx|  GwU gvbe‡`‡n wewfbœ †ivM m„wó K‡i| dvbRvB (Fungi) n‡Z AvjdvUw·b •Zix nq hv 

gvbe‡`‡n wKWwb, wjfvi, nvU©, bvf©vm wm‡÷g A‡K‡‡Rv Ki‡Z cv‡i GgbwK K¨vÝvi ch©šÍ n‡Z cv‡i| AvjdUw·b Zvc 

mnbkxj  A_v©r GwU Zv‡c bó nq bv|  

ivmvqwbK `yl‡Yi d‡j gvbe‡`‡n wewfbœ ai‡bi Pg©‡ivM m„wó nq|  nvU©, wKWwb, wjfvi I bvf©vm wm‡÷g bó n‡Z cv‡i|  

Wvqv‡ewUm, D”P i³PvcÕI n‡Z cv‡i| ivmvqwbK ỳl‡Yi d‡j gvby‡li kÖeb kw³ n«vm †c‡Z cv‡i, ¯§„wZ kw³ K‡g hvq| 

gwnjv‡`i mšÍvb Drcv`b ÿgZv K‡g hvq | cyiæ‡li ex‡h© ïµvbyi cwigvY K‡g †h‡Z cv‡i| weKjv½ wkïi Rb¥ n‡Z cv‡i| 

mvgwMÖK Av‡jvPbvq ivmvqwbK ỳl‡Yi Kvi‡Y AvMvgx w`‡bi gvbe mf¨Zv aŸs‡mi m¤§yLxb n‡Z cv‡i|  

gvQ/wPswo `ylY cÖwZ‡iv‡a Kibxqt 

gvQ/ wPswo‡Z `ylY cÖwZ‡iv‡a Pvwl‡`i wb‡¤œv³ welq¸‡jv  AbymiY Kiv cÖ‡qvRbt 

  K…wl Rwgi Av‡k cv‡k Lvgvi wbe©vPb Kiv hv‡e bv| 

 evwoi Av‡k Av‡k Lvgvi wbe©vPb Kiv hv‡e bv| †jvKvjq n‡Z ỳ‡i `ylYgy³ GjvKvq Lvgvi wbe©vPb Ki‡Z n‡e| 

 Lvgv‡i †hb †Kvbiæcc †avqvwb co‡Z bv cv‡i| evwo/ iv Í̄vi †avqvwb eÜ Ki‡Z n‡e| †Mvqvj N‡ii ‡avqvwb †hb  

Lvgv‡i bv c‡o| 

 gvQ/wPswoi mv‡_ mgwš̂Z Pvl (gv‡Qi mv‡_ nuv‡mi Pvl, gv‡Qi  mv‡_ gyiwMi Pvl, gv‡Qi Lvgv‡i Miæ Pvl) c×wZ eÜ 

Ki‡Z n‡e| 

 Lvgv‡ii cvo n‡e Dpuy, PIov, k³ I gReyZ| 

 Lvgv‡ii cv‡o †Kvb MvQ cvjv ivLv hv‡e bv| 

 Lvgv‡ii Pvwicvk meyR †bU w`‡q wN‡i w`‡Z n‡e| †hb Miæ QvMj, nvum gyiMx, KzKzi, weovj BZ¨vw` AevwÂZ cªvwY 

Lvgv‡i cÖ‡ek Ki‡Z bv cv‡i †m  wel‡q e¨e¯’v Mönb Ki‡Z n‡e| 

 Lvgv‡ii Pvwicvk n‡Z n‡e cwi¯‥vi cwi”Qbœ| cv‡o †hb B ỳ‡i MZ© Ki‡Z bv cv‡i †mw`‡K †Lqvj ivL‡Z n‡e|  

 Lvgv‡ii cvwb n‡Z n‡e cwi¯‥vi cwi”Qbœ I wbivc`| †Kvbiæc ỳwlZ cvwb †hb Lvgv‡i cÖ‡ek Ki‡Z bv cv‡i 

†mw`‡K jÿ¨ ivL‡Z n‡e| 

  Lvgv‡i cvwb cÖ‡e‡ki ci fvjfv‡e RxevYybvkK Øviv RxevYygy³ Ki‡Z n‡e| 

 ‡cvbv/wcGj Aek¨B RxevY~gy³ n‡Z n‡e| 

 Lvgv‡i e¨eüZ Lv`¨ Aek¨B ¸bMZ gvb m¤úbœ n‡Z n‡e| e¨eüZ Lv‡`¨i g‡a¨ †Kvb Gw›Uev‡qvwUK, ni‡gvb, 

ivmvqwbK c`v_© Av‡Q wKbv Zv cixÿv K‡Z †`L‡Z n‡e| Lv‡`¨ G¸‡jvi Dcw ’̄wZ Lv‡`i ¸bMZ gvb bó K‡i Ges 

gv‡Qi `ylY m„wó K‡i| 

  KvuPv ev evwm Lvevi e¨envi Kiv hv‡e bv| 
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 ‡gqv` DËxY© Lvevi e¨envi Kiv hv‡e bv|   Lvevi mwVK c×wZ‡Z msiÿY Ki‡Z  n‡e Ges  QÎvKhy³ †Kvb Lvgvi 

Lvgv‡i e¨envi Kiv hv‡e bv|     

 Lvgv‡i e¨eüZ hš¿cvwZ ( Rvj, Wªvg, nvwo, cvwZj BZ¨vw`)  cwi¯‥vi cwi”Qbœ Ges Rxevbygy³ n‡e n‡e| fvj fv‡e 

†i․‡ ª̀ ïKv‡Z n‡e| †h¸‡jv‡K gwiPv aivi m¤¢vebv _v‡K Zv fvjfv‡e is Ki‡Z n‡e †hb gwiPv ai‡Z bv cv‡i|  

 Lvgv‡i wb‡qvwRZ Kg©xM‡Yi wbqwgZ ¯̂v¯’¨ cixÿv Ki‡Z n‡e| Kg©xM‡Yi R¡i, ¯̂w`©, Kvwk, nvwP, nv‡Z cv‡q Nv 

_vK‡j KvR n‡Z weiZ _vK‡Z n‡e|  

 Lvgvi GjvKv m¤ú~Y© aygcvbgy³ n‡Z n‡e| gvQ aivi mgq Kgx©M‡Yi cvb  LvIqv ev aygcvb n‡Z weiZ _vK‡Z 

n‡e|  

 Lvgv‡i Abby‡gvw`Z †Kvb ivmvqwbK c`v_© e¨envi Kiv hvv‡e bv| 

 Lvgv‡ii cv‡o Drcvw`Z mewR‡Z  Abby‡gvw`Z KxUbvkK  e¨envi Kiv hv‡e bv| 

 Aby‡gvw`Z G¨vw›Uev‡qvwUK e¨envi Kiv n‡j Aek¨B DB_Wªj wcwiqW AbymiY Ki‡Z n‡e| 

 gvQ aivi 24 N›Uv c~‡e© Lv`¨ cÖ‡qvM eÜ Ki‡Z n‡e| 

 gvQ aivi mv‡_ mv‡_ eid kxZj cvwb‡Z gvQ/ wPswo gvi‡Z n‡e Ges 1t1 Abycv‡Z eid e¨envi K‡i Zv mvgwqK 

msiÿY Ki‡Z n‡e| 

 gvQ aivi ci  Zv Aek¨B Qvqvhy³ cwi¯‥vi cwi”Qbœ RvqMvq msiÿY Ki‡Z n‡e| 
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Awa‡ekb cwiKíbv 

w`b: 03 mgq: 13.00-14.00  †gqv`Kvj: 60 wgwbU 

wk‡ivbvg: †Kvm© cybiv‡jvPbv,  cÖwk¶Y-cieZ©x g~j¨vqb, †Kvm© g~j¨vqb Ges mgvcbx 

Afxó `j: ccÖÖwwWWDDmmvvii  AAiiMMvvbbvvBB‡‡RRkkbb  GGii  মনতৃবৃন্দ 

রক্ষ্য: AskMÖnYKvix‡`i cÖwk¶Y-cieZ©x g~j¨vqb Ges †Kvm© m¤ú©‡K mvwe©K gZvgZ cÖ`v‡b m‡Pó Kiv‡bv hv‡Z †Kv‡m©i 

Dc‡hvwMZv, cÖwk¶Y e¨e¯’vcbv I cÖkvmwbK Kvh©vw`i Ici cÖwk¶K cÖwZfve †c‡Z cv‡ib| 

D‡Ïk¨: 

 

cªwk¶Y †k‡l AskMÖnYKvixMY- 

 cÖwk¶Y-cieZ©x g~j¨vqb cÖkœc‡Î wk¶Yxq welqmg~n m¤ú‡K©  mwVK Reve wjwce× Ki‡Z m¶g n‡eb, Ges 

 wbav©wiZ g~j¨vqb cÎ e¨envi K‡i †Kvm© msµvšÍ gZvgZ e¨³ Ki‡Z m¶g n‡eb| 

 

welqm~wP Av‡jvP¨ welq cªwk¶Y c×wZ mgq 

f~wgKv 4 wgwbU 

  ¯^vMZg 

  PjwZ Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM| 

e³…Zv 

 

 

welqe¯‘  50 wgwbU 

 

 

cªwk¶K me cÖwk¶Yv_©x‡`i‡K 2 `‡j fvM K‡i cÖ‡Z¨K `‡ji bvgKiY 

Ki‡eb| Avmb e¨e¯’v wVK K‡i 2 wU `j‡K gy‡LvgyLx K‡i emv‡bv n‡e| 

cÖwk¶K Awa‡ekb ¸‡jv we‡ePbv K‡i `yB `‡ji g‡a¨ fvM K‡i w`‡eb I 

cÖ‡Z¨K `j‡K mswkøó Awa‡ek‡bi Av‡jvP¨ welq †_‡K 15 wU msw¶ß cÖkœ 

wbe©vPb Ki‡Z ej‡eb| Dfq `jB wbe©vwPZ cÖkœ̧ ‡jv DËimn mieivnK…Z 

wfcKv‡W© c„_K c„_K fv‡e wjL‡eb| cÖwk¶K Dfq `j †_‡K KvW©¸‡jv 

msMÖn Ki‡eb Ges cÖwZ `‡ji 10wU Dc‡hvMx cÖkœ evQvB Ki‡eb| GK  ev 

GKvwaK m`‡m¨i Rywi †evW© MVb Kiv n‡e| cÖwk¶K †nvqvBU †ev‡W© GKwU 

†¯‥vi †evW© AuvK‡eb| cÖwk¶Yv_©x‡`i‡K 1,2,3.....µwgK b¤^i †`qv n‡e Ges 

cÖ‡Z¨K `‡j GKRb `j‡bZv _vK‡eb| cÖwk¶K ch©vqµ‡g 1 †_‡K 10 ch©šÍ 

GK `‡ji cÖkœ̧ ‡jv Ab¨ `j‡K Ki‡eb Ges Rywi †ev‡W©i wm×všÍ Abyhvqx 

†¯‥vi cÖ`vb Ki‡eb|    

e³…Zv 

I 

cÖ‡kœvËi 

 

 

mvi-ms‡¶c  6 wgwbU 

  ¯^Zù~Z© AskMÖnY wbwðZ Kivi Rb¨ cÖwk¶K mevB‡K  

 ab¨ev` Ávcb Ki‡eb| 

 cieZx© Awa‡ek‡bi mv‡_ ms‡hvM ¯’vcb| 

e³…Zv 

 

 

cÖwk¶Y mnvqK mvgMªx : †evW© gvKv©i, wfcKvW,© cÖwk¶Y-cieZ©x g~j¨vqb cÎ, †Kvm© g~j¨vqb cÎ, BZ¨vw`| 

 

 


