প্রকল্পের শিল্পরোনোম
উল্পযোগী মন্ত্রিোলয়/শিভোগ
িোস্তিোয়নকোরী সংস্থো
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল
প্রকল্পের প্রোক্কশলত ব্যয়
প্রকল্পের উল্পেশ্য
প্রকে এলোকো

প্রকল্পের প্র োন প্র োন কার্ ণাবলী

শিলুপ্ত শিটমহল ও নদী শিল্প ৌত চরোঞ্চল্পল সমশিত প্রোশিসম্পদ উন্নয়ন প্রকে।
মৎস্য ও প্রোশিসম্পদ মন্ত্রিোলয়।
প্রোশিসম্পদ অশ দপ্তর।
৩ িির
সম্পূর্ ণ শিওশি- ১২৮৯৬.০০ লক্ষ টোকো
১) শিলুপ্ত শিটমহল ও নদী শিল্প ৌত চরোঞ্চল্পল প্রোশিি আশমল্পের উৎপোদন ও প্রোপ্যতো বৃশি
করো।
২) প্রোশিসম্পদ খোল্পতর উন্নত ও লাগসই প্রযুশি সম্প্রসোরি করো।
রংপুর শিভোল্পগর পঞ্চগড়, নীলফোমোরী, কুশড়গ্রোম, লোরমশনরহোট ৪টি জিলোর জমোট ৯টি
উপল্পিলোর ২৬টি ইউশনয়ল্পনর ৮৬টি শিলুপ্ত শিটমহল এিং রংপুর শিভোল্পগর রংপুর,
নীলফোমোরী, কুশড়গ্রোম, লোরমশনরহোট, গোইিোন্ধো, ময়মনশসংহ শিভোল্পগর িোমোলপুর ও
রোিিোহী শিভোল্পগর িগুড়ো, শসরোিগঞ্জ, পোিনো জিলোর জমোট ৪০টি উপল্পিলোর ১৭৫টি
ইউননয়ল্পনর ১০০৪টি চর (ম াট ৩টি নবভাল্পগর ১০টি মেলার ২০১টি ইউননয়ল্পনর ৮৬টি
শিলুপ্ত নিট হল ও ১০০৪টি চর)।
• লোইভস্টক ফোমমোরস গ্রুপ (LFG) গঠন- ১৯০৫টি
• খোমোরী প্রশিক্ষি - ৪৭৪৪২ িন , লোইভস্টক শফল্ড ফযোশসশলল্পটটর প্রশিক্ষি- ২০১ িন
• ৪৭৬৪৩ টি দশরদ্র পশরিোরল্পক শিশভন্ন উপকরি ও প্রযুশি এিং প্রোশিসম্পদ জসিো প্রদোন
(২২১৫৪ টি পনরবারল্পক ১৫ টি কল্পর মুরনগ, ১০৯০৬ টি পনরবারল্পক ১৫ টি কল্পর হাঁস,
৫৫৫০টি পনরবারল্পক ২ টি কল্পর িাগল, ৫৫৫ টি পনরবারল্পক ২ টি কল্পর পাঁঠা, ৫৫৫০ টি
পনরবারল্পক ৩ টি কল্পর মভড়া, ২০১০ টি পনরবারল্পক ১ টি কল্পর বকনা, ২১৫ টি উন্নত
োল্পতর ঘাস চাষ প্রদর্ণর্ী প্লট, ২১৫ টি সাইল্পলে প্রদর্ণর্ী, ২০১টি বাল্পয়াগ্যাস প্লান্ট এবং
পশু পানির বাসস্থান ও ৩ াল্পসর িাদ্য সরবরাহ)
• পশু-পানির মরাগ প্রনতল্পষধক টিকা ও নচনকৎসা মসবা প্রদান
• ৮টি সরকারী হাসঁ- মুরনগ িা াল্পরর ম রা ত ও প্রকল্পে সরবরাল্পহর েন্য পানলত হাঁসমুরনগর িাদ্য সরবরাহ

প্রকল্পের শিল্পরোনোম
উল্পযোগী
মন্ত্রিোলয়/শিভোগ
িোস্তিোয়নকোরী সংস্থো
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল
প্রকল্পের প্রোক্কশলত ব্যয়
প্রকল্পের উল্পেশ্য ও
লক্ষ্য াত্রা
(সুনবধাল্পভাগীসহ)

হাওরাঞ্চল্পল স নিত প্রানর্সম্পদ উন্নয়ন প্রকে।
মৎস্য ও প্রোশিসম্পদ মন্ত্রিোলয়।

প্রোশিসম্পদ অশ দপ্তর।
৩ িির
সম্পূর্ ণ শিওশি- ১১৮১৩.০০ লক্ষ টোকো
১) স নিত পদ্ধনতল্পত প্রানর্সম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার াধ্যল্প হোওরোঞ্চলীয় দশরদ্র িনল্পগোশির
াথানপছু প্রানর্ে আন ষ গ্রহর্ বৃনদ্ধকরর্ এবং খোয ও পুশি শনরোপত্তো উন্নয়ন।
২) প্রোশিসম্পদ খোল্পত উন্নত ও মটকসই প্রযুনি সম্প্রসারর্।
৩) নোরীর আত্ন-কমমসংস্থোনসৃশি ও তাঁল্পদর িীিনমোন উন্নয়ন।
সুশি োভোগীীঃ
হোওর এলোকোর ৭টি জিলোর ৫৩টি উপল্পিলোর ৩৩৮টি ইউশনয়ল্পনর দশরদ্র িনল্পগোশির ৫১২৭৬
পশরিোর প্রতযক্ষ/সরোসশর এিং ৪,১০,৬৪৪টি পশরিোর পল্পরোক্ষভোল্পি উপকৃত হল্পিন।
প্রকে এলোকো
সুনা গঞ্জ জিলোর ১১টি, শসল্পলট জিলোর ১০টি, হনবগঞ্জ জিলোর ৭টি, ম ৌলভীবাোর মেলার ৫টি,
মনত্রল্পকার্া মেলার ৯টি, নকল্পর্ারগঞ্জ মেলার ১০টি এবং নব.বাড়ীয়া মেলার ১টি জমোট ৫৩টি
উপল্পিলো
প্রকল্পের প্র োন প্র োন • ৫৩ টি উপল্পিলোয় ২৫৫২টি সুফলল্পভোগী দল (BG) গঠন
কার্ ণাবলী
• খোমোরী প্রশিক্ষি - ৫১২৭৬ িন , লোইভস্টক শফল্ড ফযোশসশলল্পটটর প্রশিক্ষি- ৩৩৮ িন
• ৬৭৬ েন (৫০% নহলা) প্রনর্নক্ষ্ত ভযানিল্পনটর ততরী
• ৫০ েন পননর উৎপাদনকারী সুফলল্পভাগী সরহায়তা প্রদান
• ৫১২৭৬ টি দশরদ্র পশরিোরল্পক শিশভন্ন উপকরি ও প্রযুশি এিং প্রোশিসম্পদ জসিো প্রদোন
(১৭৪৮০ টি পনরবারল্পক ১৫ টি কল্পর মুরনগ, ১৭৯৭৫ টি পনরবারল্পক ১৫ টি কল্পর হাঁস, ৫৮৫০টি
পনরবারল্পক ২ টি কল্পর িাগল, ৫৮৬৫ টি পনরবারল্পক ২ টি কল্পর মভড়া, ৩৩৮০টি উন্নত োল্পতর
ঘাস চাষ প্রদর্ণর্ী প্লট, ৩৮০ টি সাইল্পলে প্রদর্ণর্ী এবং পশু পানির বাসস্থান ও ৩ াল্পসর িাদ্য
সরবরাহ)
• পশু-পানির মরাগ প্রনতল্পর্ধক টিকা ও নচনকৎসা মসবা প্রদান
• ৫টি সরকারী হাসঁ- মুরনগ িা াল্পরর ম রা ত ও প্রকল্পে সরবরাল্পহর েন্য পানলত হাঁস-মুরনগর
িাদ্য সরবরাহ

