াম্প্রততক কালর ভয়ভনতিং তফবালগয ভৎস্য খালতয প্রধান প্রধান অর্জনমূ













ভয়ভনতিং তফবাগ ভৎস্য ম্পলদ মৃদ্ধ একটি এরাকা। এ তফবালগ গত ২০১8-১9 আতথ জক ালর ফ জলভাট
২.41 রক্ষ মভ. টন ভালেয চাতদায তফযীলত প্রায় ৫.98 রক্ষ মভ. টন ভাে উৎাতদত লয়লে। অথ জাৎ৩.57
রক্ষ মভ.টন ভাে উদ্বৃত্ত, মা ঢাকা  মদলয তফতবন্ন ফার্ালয তফতি লয়লে। ভয়ভনতিং মর্রা ফািংরালদল ভাে
উৎাদলন ১ভ স্থান অতধকায কলয আলে এফিং াযালদলয মভাট ভাে উৎাদলনয প্রায় তকযা ১০ বাগই
ভয়ভনতিং তফবালগ উৎাতদত লয়লে। ভয়ভনতিং তফবালগ ৩০০টি মফযকাযী ও ১২টি যকাযী যাচাযীয
ভাধ্যলভ াযালদল ভালেয মানা যফযা কযা লয় থালক। এ তফবালগ প্রায় ২০৯৪৩৩ র্ন ভৎস্য চালী যাতয
ভৎস্য উৎাদন প্রতিয়ায ালথ র্তিত।
অফকাঠালভা উন্নয়ন : মনত্রলকাণা, মযপুয মর্রা নতুন ভৎস্য বফন কভলেক্স ততযী ভয়ভনতিং মর্রা ভৎস্য
বফন কভলেক্স িংস্কায  মর্রায তফতবন্ন যকাতয ভৎস্য ফীর্ উৎাদন খাভালয তফতবন্ন িংস্কাযমূরক কার্
ম্পাদন কযা লয়লে। ফুরপুয, মকন্দুয়া, আটািা, ফাযাট্টা উলর্রায় ভৎস্য অতপ কাভ মেতনিং মন্টায
তনভজাণ কযা লয়লে।
পুকুয/র্রায় িংস্কায : তফবালগয তফতবন্ন মর্রা ও উলর্রায় তফতবন্ন পুকুয/র্রায় িংস্কায কযা লয়লে।
এতএ কভজসূচীয আওতায় তফগত ২০১৮-১৯ অথ জফেলয প্রায় ৩৭ মক্টয ভৎস্য আফাস্থর উন্নয়ন কযা লয়লে।
মানাভাে অফমুক্তকযণ : যার্স্ব কভজসূতচয আওতায় প্রায় ২৫ মভ. টন ভালেয মানা অফমুক্ত কযা লয়লে।
তফর না জাযী স্থান : যার্স্ব কভজসূচী ও উন্নয়ন প্রকলেয আওতায় ২০১৮-১৯ ালর ১৭ মক্টয র্রালয়
তফরনা জাযী স্থান কযা লয়লে। উৎাতদত মানায তযভাণ প্রায় ৪৬ রক্ষ। ভালেয উৎাদন বৃতদ্ধ ১১.০০ মভ.
টন এফিং সুপরলবাগীয িংখ্যা ৩৩,০০০ র্ন।
ভৎস্য প্রদজনীস্থান : প্রায় ৫৩ মক্টয র্রালয় প্রদজনী স্থান কযা লয়লে। পলর ভালেয উৎাদন বৃতদ্ধ
মলয়লে। কাঁকিা ও কুতচয়া চাল প্রকলেয আওতায় প্রদজনী কাম জিভ চরভান যলয়লে।
ভৎস্য প্রতক্ষণ প্রদান : যার্স্ব ও উন্নয়ন কভজসূতচয আওতায় প্রায় ১০০০০ র্ন ভৎস্যর্ীফী/ ভৎস্যচালী/
উলযাক্তালক প্রতক্ষণ প্রদান কযা লয়লে। মায পলর আধুতনক ভৎস্য প্রমৄতক্ত ম্প্রাতযত লয়লে।
ভৎস্যর্ীফী তনফন্ধন ও তযচয়ত্র (আই. তড কাড জ) প্রদান : তফবালগয ৩৫ টি উলর্রায় প্রায় ৫০,০০০ র্ন
ভৎস্যর্ীতফলক তনফন্ধন কযা লয়লে এফিং এ মাফৎ প্রায় ৩০০০০ র্নলক আই. তড কাড জ প্রদান কযা লয়লে।
অবয়াশ্রভ স্থান : তফবালগ ১৪টি অবয়াশ্রভ স্থান/যক্ষণালফক্ষন কযা লয়লে। পলর তফলুপ্তপ্রায় মদীয় প্রর্াততয
ভাে পুনরুদ্ধায ভালেয প্রাকৃততক প্রর্নন বৃতদ্ধ মলয়লে। এলত র্রালয় ভালেয প্রাকৃততক উৎাদন বৃতদ্ধ
মলয়লে।

 প্রায় ৮৬৮৮ র্ন ভাে চালীলক ভালেয মযাগফারাই ম্পলকজ যাভজ প্রদান কযা লয়লে।

