
ঠা রগ ও জলায় মৎ  িবভােগর Sustainable Development Goal িবষয়ক কমপিরক না 
 
SDG Goal  01t  িবে র িত  অ ল থেক সবধরেনর দাির  িন লঃ 
                        (End poverty in all its froms everywhere) 
  
 
০১ বেরািপট/ মৗ মী ের মাছ চাষ 

( Boropit/Seasonal pond fish 
culture) 
 

কমপিরক না(Action Plan): 
 
িত ইউিনয়ন ৫৫  x ০২ =১১০ জন 

 
০২ লাগসই ি িভি ক মাছ চাষ 

 
িত ইউিনয়ন ৫৫ x০২ =১১০ জন 

০৩ জলাশয় িবহীন জনেগা ী সম েয় নদীেত খাচায় মাছ 
চাষ নদী ন:খনন সােপে  
(Cage fish culture those who are 
landless) 
 

িত উপেজলা ০৫x০২x০৫জন= ৫০ জন 

০৪ ঋণ দােনর মা েম মৎ সংি  িবষেয় িবক  
কসং ান ি  
(Micro credit on fisheries based 
activity (AIGA) 
(মৎ  বসায়ী, পানা বসায়ী,জাল নন,মাছ 
ধরা,বরফ বসা, টকী মাছ ইত ািদ) 
 

িত উপেজলা ০৫x২০ জন=১০০ জন 

০৫ সরকারী র দির  জনেগা ীেক লীজ দান কের 
দাির  িবেমাচন 
 

িত উপেজলা ০৫x০২x১০ জন=১০০জন 

০৬ াবন িম/িবেল সমাজ িভি ক মাছচাষ 
 

িত উপেজলা ০৫x০১x২০ জন=১০০ জন 

০৭ িশ ণ                             মাট=৫৭০ জন 
 
 
 
SDG Goal 02 t ধা , খা  িনরাপ া িনি ত, উ ত ি  এবং টকসই িষ ব া িনি তকরণ। 
              ( End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote       
                sustainable agriculture ) 
              
           
০১ cÖhyw³ n ’̄všÍ‡i cÖ̀ k©bx Lvgvi ¯’vcb কমপিরক না (Action Plan): 

 
িত ইউিনয়ন ৫৫ x০২ =১১০ জন 

০২ মৎ  অভয়া েমর মা েম ‡`kx gvQ (SIS)msiÿY িত উপেজলা ০৫ x০১x২০ জন=১০০ জন 

০৩ Db¥y³ Rjvk‡q gvQPvl Drcv`b e„w×‡Z Kg©m~Px MÖnY 

(িবল নাসারী,সমাজিভি ক মাছচাষ,খাচা/ পেন মাছ,) 
িত উপেজলা ০৫ x০৫ েকজx১০=২৫০জন 

০৪ িশ ণ                                         মাট= ৪৬০ জন 

 
 
    



SDG  Goal 08t †UKmB I mgwš̂Z A_©‰bwZK cÖe„w× Ges c~Y© I Drcv`bkxj Kg©ms ’̄vb Ges mKj 

নাগিরেকর     
                       Rb¨ Dchy³ KvR wba©vib wbwðZKib t 

            (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and     
               productive   employment and decent work for all.) 
 
০১ wej bvm©vix ¯’vcb কমপিরক না (Action Plan): 

িত উপেজলা ০৫ x০১ x২০জন=১০০ জন 

০২ grm¨ AfqvkÖg ’̄vcb I iÿYv‡eÿY - 
০৩ LuvPvq gvQ Pvl e„w× - 
০৪ cøveb f~wg‡Z mgvR wfwËK gvQ Pvl িত উপেজলা ০৫ x০১x২০ জন=১০০ জন 

০৫ সমাজিভি ক যাি ক উপােয় মৎ খা  উৎপাদন ও 
িবতরন 

িত উপেজলা ০৫x০১  মিশনx২০=১০০জন 

০৬ মৎ  সংি  বসায় বাজার ব ার উ য়ন িত উপেজলা ০৫x০১বাজারx৫=২৫ জন 

০৭ cÖwkÿY                                    মাট=৩২৫ জন 

 
 
SDG Goal 10t †`‡ki Af¨šÍ‡i Ges we‡k¦I cÖwZwU †`‡ki g‡a¨ ˆelg¨ n«vmt 

                        (Reduce inequality within and among countries) 
 

০১ ÿz ª̀ b„‡Mvôxi gva¨‡g KzwPqv-KvuKov Pvl কমপিরক না(Action Plan): 
০৩ উপেজলাx১০জন=৩০ জন 

০২ gvQ aivi miÄvgvw` ˆZwi ত FY cÖ̀ vb KzwUi wkí 

জাল নন,বােশর মাছ ধরা াফটস তরী 
      ০৩x১০=৩০ জন 

০৩ gvQ aivq my‡hvM m„wó I gvQ e¨emvq FY দান        ০৫x০৫=২৫ জন 
০৪ cÖwkÿY          মাট=৮৫ জন 
 

 

Goal 14 t   cÖ‡hvR¨ bq 

 

Goal 15 t e¯‘ RM‡Zi myiÿv I cÖ‡bv`bv, eb mg~‡ni †UKmB e¨e¯’vcbv f~wgÿq †iva Ges Rxe ˆewP‡Îi     

                Aeÿq‡iva wbwðZ Kibt 

             (Protect restore and promote sustainable use of terrestriaial ecosystem,            
              sustainably manage forests, combat desertification and halt and reserve land    
              degradation and halt biodiversity loss) 
 
০১ grm¨ Avevm ’̄j Dbœqb cyb:Lb‡bi gva¨‡g b`x, 

cyKzi Rjvkq cyb:Lbb 
কমপিরক না (Action Plan): 
 
িত উপেজলা ০৫x০১ হ.x১০=৫০ জন 

০২ Rxe ˆewPÎ msiÿ‡Y RjR Dw™¢̀  I cÖvYx msiÿY 

AvBb cÖ‡qvM 
- 

০৩ cÖwkÿY            মাট= ৫০ জন 
০৪   
 
 
 



 
SDG Goal 17t †UKmB Dbœqb wbwðZ Ki‡Z ˆewkK Aswk`vwiZ¡‡K Av‡iv †ekx kw³kvjx Kib Ges Zv  

                        ev¯Íevq‡b  D‡`¨vM MÖnYt 

           ( Strengthen the means of implementation and revitalize the global     
                partnership  sustinable development) 
 
01 Kvc© -Mj`v wPsox Pvl কমপিরক না(Action Plan): 

িত ইউিনয়ন ৫৫x০১ =৫৫জন 
02 D‡`¨v³v ˆZix  value added product 

development and marketing( grm¨ I 

grm¨RvZ cb¨ ißvbx/িফস বল,িফস সেসস,িফস 
বাগার,িফস ি কস ) 

িত উপেজলা  ০৫x০৫=২৫ জন 

03 িশ ণ             মাট=৮০ জন 
 
 
িত বছর ায় ১৫৭০ জন হতদির  ও অিত দির  জনেগা ীর কমসং ান ি , বকার  র,আয় ি , বষ  
াস,খা  িনরাপ া িনি ত,দাির  িবেমাচন , টকসই মৎ জাত প  উৎপাদন  ব ায় স  কের এসিডিজ অজন 
স ব হেব। কমসচী স সািরত কের বশী সং ক জনেগাষ।ঠীেক দািরে র কষাঘাত থেক বর করা স ব। 
 
 
        

        


