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রাজশাহী  বিভাগ 

শাসনিক ইউনিট নিসসসে রাজশািী নেভাসের সৃনি 

িয় ১৮২৯ নিস্টাসে। তখি নেভােীয় সদর দপ্তর নিল 

মুনশ িদাোসদ। মুনশ িদাোদ, মালদাি, জলপাইগুনি, 

রংপুর, নদিাজপুর, েগুিা, পােিা ও রাজশািী এ আটটি জজলা নিসয় 

েঠিত নিল তদানিন্তি রাজশািী নেভাে। কসয়ক েির পর নেভােীয় 

সদর দপ্তর েতিমাি রাজশািী শিসরর রামপুর-জোয়ানলয়া জমৌজায় 

স্থািান্তনরত িয়। পরেতীসত ১৮৮৮ সাসল নেভােীয় সদর দপ্তর স্থািান্তনরত িয় জলপাইগুনিসত। ১৯৪৭ সাসল জদশ নেভাসের 

পর পুিরায় নেভােীয় সদর দপ্তর রাজশািীসত স্থািান্তনরত িয়। ষাসটর দশসকর শুরুসত খুলিা নেভাে সৃনি িওয়ার পূসে ি 

েতিমাি খুলিা নেভাসের জজলাগুনলও রাজশািী নেভাসের অন্তর্ভ িক্ত নিল। খুলিা নেভাে আলাদা িওয়ার পর জেসকই  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রাজশািী অঞ্চসলর ৮টি (রাজশািী, িাসটার, িওোঁ, চাঁপাইিোেেঞ্জ, পােিা, নসরাজেঞ্জ, েগুিা ও জয়পুরিাট) এেং রংপুর 

অঞ্চসলর ৮টি (রংপুর, কুনিগ্রাম, োইোন্ধা, িীলফামারী, লালমনিরিাট, নদিাজপুর, ঠাকুরোঁ ও পঞ্চেি) জমাট ১৬টি জজলা 

রাজশািী নেভাসের অন্তর্ভ িক্ত নিল। েত ৯ মাচ ি ২০১০ তানরসখ এক সরকানর প্রজ্ঞাপি জানরর মাধ্যসম রংপুর অঞ্চসলর ৮টি 

জজলা নিসয় রংপুর নেভাে েঠি করায় রাজশািী অঞ্চসলর ৮টি জজলা নিসয় েতিমাি রাজশািী নেভাে িতুি রূপ লাভ কসর। 

ির্তমানে রাজশাহী বিভানগর আয়র্ে ১৮,১৫৪ িগ তবিন াবমটার, ল াি সংখ্যা 2,18,63,183জি, উপনজ া ৬৭ টি, 

ইউবেয়ে ৫৬৪ টি। রাজশািী নেভাসের চাঁপাইিোেেঞ্জ জজলার জসািামসনজদ, িওোঁ জজলার জেৌদ্ধনেিার ও কুসুম্বা মসনজদ, 

রাজশািীর পুঠিয়ার জনমদারোিী, িাসটাসরর উত্তরা েণভেি ও জনমদারোিী, েগুিার মিাস্থািেি নেনভন্ন ঐনতিয েিি 

কসর। রাজশািী ও চাঁপাইিোেেসঞ্জর আম, িাসটাসরর কাঁচাসোল্লা এেং েগুিার দই অতযন্ত প্রনশদ্ধ।  

 আয়র্ে  ১৮,১৫৪ েে ি নকসলানমটার 

 ল ািসংখ্যা 2,18,63,183জি  

 লজ া  ৮ টি 

 উপনজ া ৬৭ টি 

 ইউনিয়ি ৫৬৪ টি 

প্র 
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এি েজনর রাজশাহী বিভানগর মৎস্য সম্পদ 

 

ক্রমিক 

নং 

জলাশয়ে মিিরণ জলােতন (য় েঃ) উৎপাদন (য়ি.টন) 

০১। পুকুর-মদম েঃ   

সরকারী ৭৬৫৫.১৬ 38275.00 

বিসরকারী 38152.56 125302.01 

িামনমজিক খািার 27402.19 197518.34 

 বিাট ৭৩২০৯.৯১ ৩৬১০৯৫.৩৫ 

০২। ধানয়েয়ত িাছচাষ 8523.89 8209.58 

০৩। খাঁচাে িাছচাষ 81 1699.97 

০৪। বপয়ন িাছচাষ 226.3 302.5 

০৫। িয়রামপট 2290.97 5499.84 

০৬। নদী 94687.29 17827.2 

০৭। মিল 26058.20 22590.29 

0৮। প্লািনভূমি 202250.97 92871.42 

০৯। মচংমি 8.55 34.85 

মিভায়ের বিাট ৪০৭৩৩৭.০৮ ৫১০১৩১.00 

 

অন্যান্য তথ্যামদ 

ক্র. 

নং 

মিিরণ  বজলার নাি মিভায়ের 

বিাট রাজশা ী চাঁপাই 

নিািেঞ্জ 

নওোঁ নায়টার পািনা মসরাজেঞ্জ িগুিা জেপুর

 াট 

১ িৎস্যজীিী ১৮৭৫7 9771 17751 17434 33402 22945 15240 ৪২৪০ 139540 

২ িৎস্যচামষ  18027 6520 ৩৩২৭৬ 25897 21454 19913 26207 ৯১৩৩ 160427 

৩ বপানা ব্যিসােী 205 118 550 ১০২৮ 3055 489 1097 ১৭০ 6712 

৪ িৎস্য অিতরণ 

বকন্দ্র 

01 ০০ ০০ ০০ ০০ ০2 ০৬ ০০ 09 

৫ িৎস্য আিৎ ১৪০ ৮০ ২০১৫ ১০৭ ২৬৪ ১৬৩ ৭৫ ১৬৫ ৩০০৯ 

৬  াট-িাজার ২৭৫ ২৬৭ ৩৬৫ ২০৭ ২৮৪ ২৮৬ ২৬৬ ৬৩ ২০১৩ 

৭ িরফ কল 30 4 46 ৩৭ 39 33 55 ৮ 252 

 

২০২১-২২ অে ি েিসরর মৎস্য উৎপাদি কারখািা, আমদািীকারক, নেসেতােসণর তথ্য 

 
ক্র.

নং 

মিিরণ বজলার নাি মিভায়ের 

বিাট রাজশা ী চাঁপাই 

নিািেঞ্জ 

নওোঁ নায়টার পািনা মসরাজেঞ্জ িগুিা জেপুর াট 

১ খাদ্য উৎপাদন কারখানা ৮ ২ ৬ 1 ৭ ৫ ১8 8 5৯ টি 

২ িৎস্য খাদ্য 

আিদানীকারক 
১১ ১ ১ ৫ ৪ ৯ 1৮ 3 ৫২ জন 

৩ পাইকারী িৎস্য খাদ্য 

মিয়ক্রতা 
৬৪ ১০ ৩৩ ২৬ ৯ 1৪ ৬0 ২৪ ২৪০ জন 

৪ খুচরা িৎস্য খাদ্য 

মিয়ক্রতা 
১১৮ ১২ ৮৪ ৯৫ ২০ ২৪ 1২৭ ৪৬ 

৫২৬ 

জন 
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মিভায়ে িায়ছর চাম দা ও উৎপাদন 
 

ক্রমিক 

নং 

বজলার নাি উৎপাদন 

(য়ি.টন) 

জনসংখ্যা (জন) চাম দা (য়ি.টন) উদ্বতৃ্ত /  াটমত 

(য়ি.টন) 

 রাজশা ী 83091 3070012 67233.26 15857.74 

 চাঁপাইনিািেঞ্জ 
20001 1949398 42691.82 -22690.82 

 নায়টার 
66928 2018291 44200.57 22727.43 

 নওোঁ 
81816 3072535 67288.52 14527.48 

 পািনা 
67801 2984720 65365.37 2435.63 

 মসরাজেঞ্জ 
68325 3662622 80211.42 -11886.42 

 িগুিা 
97520 4024789 88142.88 9377.12 

 জেপুর াট 

24649 1080816 23669.87 979.13 

মিভায়ের বিাট 510131 21863183 478803.71 31327.29 

* জনপ্রমত িায়ছর িাৎসমরক িায়ছর চাম দা ২১.৯ বকমজ ধয়র বজলা ও মিভায়ের চাম দা মনরূপণ করা  য়েয়ছ। 

                  * িাংলায়দশ পমরসংখ্যান ব্যিয়রা এর ১ জুলাই ২০২১ তামরয়খর প্রাক্কমলত জনসংখ্যা অনুযােী। 

 

িছর ও জলাশে মভমত্তক িায়ছর উৎপাদন (লে বি.টন) 

 

েঃ িং নেেরণ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ 

১ ২ ৮ ৯ ১০   

নেভাসের জমাট উৎপাদি 4.৪ ৪.৬ ৪.৮ ৪.৯ ৫.১ 

 

                                             বরণূর উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য-২০21 

  জজলার িাম খামাসরর সংখ্যা  জরণু উৎপাদি ( জকনজ) িন্তব্য 

সরকারী  জেসরকারী  জমাট 1৯৮২৯৯  

নেভােীয় জমাট ২৩ ১৯৯ ২২২  

বিভাগে চাবিদাাঃ 1১৫৬১৪ বকমজ 

বিভাগে  উদ্বতৃ্তাঃ ৮২৬৮৫ বকমজ 
 

বপানার  উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যেঃ ২০২১ 

 

 

 

                                                         

  জজলার িাম সরকারী খামার ও  জেসরকারী 

িাস িারীর সংখ্যা  জপািা উৎপাদি (লক্ষ টি) মন্তব্য 

সরকারী 

খামার 

জেসরকারী 

িাস িারী 

জমাট   

নেভােীয় জমাট ২৩ ১৮৩৭ ৯৪৬২.৬৪ 

বিভাগে চাবিদাাঃ ৬৭১৩.৫৫ লে টি 

বিভাগে  উদ্বতৃ্তাঃ ২৭৪৯.০৯ লে টি 
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রাজস্ব খায়ত চলিান অন্যান্য কায যক্রি সমূ  

১। ক) িৎস্য  িাচামর আইন, ২০১০ িাস্তিােন সংক্রান্ত তথ্যেঃ 20২১-২২  

 

ক্রমিক 

নং 

বজলার নাি বিসরকারী 

 িাচারীর সংখ্যা 

(টি) 

ক্রিপুমঞ্জত 

লাইয়সন্স/ মনিন্ধন 

প্রদান (টি) 

ক্রিপুমঞ্জত 

লাইয়সন্স 

নিােন (টি) 

ক্রিপুমঞ্জত 

রাজস্ব আদাে 

(টাকা) 

িন্তব্য 

মিভায়ের বিাট 1৯৯ 1৯৯ ৩৯ ৫৫000  

 

 

২) প্রমশেণ প্রদান (জন)-২০21-22 
 

প্রমশেণার্থীর মিিরণ মিভায়ের বিাট 

 

পুরুষ ৭০৩০ 

িম লা 1৬৩৪ 

 বিাট ৮৬৬৪ 

 

 

৩) বপানা অিমুমি কায যক্রিেঃ ২০21-22 

 মিিরণ নেভাসের  জমাট 

ক) জ াশয় (টি) ৬৩৫ 

খ) জ াশনয়র আয়র্ে (নহক্টর) ২১২১.৫ 

ে) অিমুক্ত লপাোর পবরমাণ ( লম.টে) ২৯.২৫৭ 

 ) লপাো অিমুবক্তর পূনি ত উৎপাদে ( লম.টে) ৯৮৯৭.০৬ 

ঙ) সুফ নভাগী ( ক্ষ টি) ০.৬২৯৫৩ 

 

৪) মিল নাস যারী কায যক্রিেঃ২০২০-২১ 

 

মিিরণ মিভায়ের বিাট 

জলাশয়ের সংখ্যা (টি) ৬১ 

জলােতন (য় ক্টর) ৩৯৮৭.৯৫ 

মিল নাস যামরর আেতন (য় ক্টর) 3৮ 

অিমুি বরণূর পমরিাণ (য়কমজ) ৭১.৭৫ 

সুফলয়ভােীর সংখ্যা (লে) 0.৪১১৯১ 

 

৫)িৎস্য অভোশ্রি স্থাপন ও ব্যিস্থাপনা 

 

অভোশ্রয়ির সংখ্যা ১৬০ টি 

অভোশ্রয়ির আেতন  ৩২৩.৭৭ ব . 

বিইজলাইন উৎপাদন ০.৩৬ বি:টন/য় : 

অভোশ্রয়ির প্রমতষ্ঠার পর 

উৎপাদন 
০.৪৭ বি:টন/য় : 

সুফলয়ভােীর সংখ্যা  ৩.১৭ লে জন 
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৬) িৎস্য খায়ত ক্ষুদ্র ঋণ কায যক্রিেঃ ২০২১-২২  

 

µ.bs ‡Rjvi bvg cÖK‡íi 

msL¨v 

Rjvk‡qi 

AvqZb 

(†n:) 

cÖK‡íi 

mydj‡fvMxi 

msL¨v 

cª`Ë F‡Yi 

cwigvb 

(j¶)  

Av`vq‡hvM¨ 

F‡Yi cwigvb  

(j¶ UvKv) 

Av`vqK…Z 

F‡Yi cwigvb  

(j¶ UvKv) 

Av`v‡qi 

nvi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 ৭ ৮ ৯ 

wefvMxq †gvU 1৫১৪ 12০৬.৫১ 5১৫২ 4৮৯.২৭৫৪৯ 3৩৪.২৩০৮৩ 2৩৮.৪৭১৫৬ 7১ 

 

৭) িা ইমলশ রো কায যক্রি ২০২১-২২ 

 

ক্রমিক 

নং 
বজলা 

বিািাইল 

বকায়ট যর 

সংখ্যা 

অমভযায়নর 

সংখ্যা 

আটককৃত 

ইমলশ   

(য়ি. টন) 

আটককৃত জাল িািলার 

সংখ্যা 

জমরিানা 

(লে 

টাকা) 

বজল 

(জন) 
দদ যি (লে 

মিটার) 

মূল্য (লে 

টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 9 10 

মিভায়ের বিাট 1৩৮ ২১০৫ ০.৮৪১৫ 3৫.১৭৯ ৪২২.৪৯৫ ৩১৮ ১.৩৮৫ ২৫৬ 

 

চলমাি উন্নয়ি প্রকল্প সমূসির কার্ িেম 

প্রকসল্পর িাম: ন্যাশিাল এনগ্রকালচারাল জটকসিালনজ জপ্রাগ্রাম জফজ-২ 

প্রকসল্পর জময়াদ:২০২১ 
  

প্রকসল্পর কম ি এলাকা: রাজশািী নেভাে 
  

    

ে.িং কার্ িেসমর নেেরি ২০২১-২২ সাসল  

লক্ষযমাত্রা (সংখ্যা) 

২০২১-২২ সাসল 

অজিি  (সংখ্যা) 

১ ২ ৩ ৪ 

১ প্রদশ িিী খামার স্থাপি(টি) ১২১০ ১২১০ 

২ প্রনশক্ষণ প্রদাি ২৮৭০জন ২৮৭০ জন 

৩ অনভজ্ঞতা নেনিময় সফর ৬ টি ৬ টি 

৪ AIF2 ১০১টি 101 টি 

৫ AIF3 3 টি 3 টি 

৬ 
নেল িাস িানর/ নেল ব্যেস্থাপিা কার্ িেম  

৭ টি ৭ টি 

৭ আোসস্থল উন্নয়ি ৪ টি ৪টি 

৮ অভয়াশ্রম স্থাপি ৪ টি ৪টি 

৯ জদশীয় জপািা অেমুক্তকরণ ৪ টি মিয়ল ৪ টি মিয়ল 

    

৬ ক)   জমাট নসআইনজর সংখ্যা  
 

খ) নিেন্ধিকৃত নসআইনজ সংখ্যা  
 

ে) নিেন্ধিনেিীি নসআইনজ সংখ্যা 
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 ইউনিয়ি পর্ যায়য় মৎস্যচাষ প্ররু্ক্তি সস্বা স্ম্প্রস্ারণ প্রকল্প (২য় পর্ যায়) 

 

                      ২০১৫-২০১৬ অর্থ য িছর  য়ত ২০২১-২০২২ অর্থ য িছর পয যন্ত প্রদশ যনী ও প্রমশেণ সংখ্যা  

 

অর্থ যিছর 

প্যায়কয়জর নাি মসমিমজ প্রমশেণ (জন) 

কাপ য 

নাস যামর 

কাপ য 

মিশ্র 

িয়নােঃ 

বতলামপো 

পাঙ্গাস-

কাপ য 

মিশ্রচাষ 

েলদা -

কাপ য 

মিশ্রচাষ 

ধান 

বেয়ত 

িাছ 

চাষ 

দক, 

মশং 

িাগুর 

চাষ 

পািদা/ 

গুলসা/ 

অন্যান্য 

বিাট 

প্রদশ যনী 

কাপ য 

মিশ্র 

বপয়ন 

িাছ 

খাঁচাে 

িাছ 

বিাট 

২০১৫-১৬ ৭২ ১১৬ ৫৬ ৩৫ ৪২ ৩৯ ৩৭ ০ ৩৯৭ ২৯ ১ ৬ ৩৬ ৩১০২ 

২০১৬-১৭ ৯৪ ১২৫ ৯৩ ৬৩ ৪৮ ৪৮ ২০ ০ ৪৯১ ৫৩ ১ ৬ ৬০ ৪১৪০ 

২০১৭-১৮ ১৪২ ১৩১ ২২৭ ২৫ ২৪ ২৪ ১৫ ০ ৫৮৮ ২৫ ১ ৪৪ ৭০ ৪৯৪০ 

২০১৮-১৯ ১২২ ৯৬ ৯৭ ১০৫ ৪৫ ৩৬ ১০ ০ ৫১১ ০ ০ ০ ০ ৩০৯০ 

২০১৯-২০ ৫৪ ১৬ ৮ ১৩ ৩ ১৩ ০ ০ ১০৭ ০ ০ ০ ০ ৬৩৬ 

২০২০-২১ ৬৬ ৮৩ ৫৮ ৭৭ ৬৮ ০ ৮১ ১৫৮ ৫৯১ ৫ ০ ০ ৫ ৩৬৪৬ 

২০২১-২২ ২৮ ২৫ ৩৩ ৩১ ৩১ ০ ৪০ ৫৮ ২৪৬ ০ ০ ০ ০ ২৮৬২ 

    বিাট ৫৭৮ ৫৯২ ৫৭২ ৩৪৯ ২৬১ ১৬০ ২০৩ ২১৬ ২৯৩১ ১১২ ৩ ৫৬ ১৭১ 

 

২2416 জন 
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রাজশা ী মিভায়ে িৎস্যসম্পদ উন্নেন প্রকল্প 

                    প্রকল্প এলাকা :  রাজশা ী মিভাে; এর 0৮ টি বজলার ৬৫ টি উপয়জলা 

প্রকয়ল্পর বিোদকাল :           জানুোরী 2019  য়ত মিয়সম্বর 2022 মি. 

                                           প্রাক্কমলত ব্যে :            4747.00 লে টাকা 

 

রাজশা ী মিভায়ে িৎস্য সম্পদ উন্নেন প্রকল্প   (২০২১-২২ এর কার্ যক্রি)  

 

 

মিিরণ   লেিিাত্রা  অজযন  

প্রদশ যনী খািার স্থাপন   311টি  311 টি 

িৎস্য অভোশ্রি স্থাপন 10 টি  10টি  

িৎস্য অভোশ্রি সংস্কার ১২ টি  12 টি  

প্রমশেণ প্রদান  ৩৬৫৮ জন  3658 জন 

মিল নাস যামর স্থাপন ও খনন 31 টি  31 টি  

বজয়লয়দর আে-িধ যক 

কি যসূচী  
805 জন 805 জন 

 

 

জলাশে সংস্কায়রর িাধ্যয়ি িৎস্য উৎপাদন বৃমি প্রকয়ল্পর আওতাে জলাশে পূণেঃখনন কায়জর তথ্যািলী (২০২১-২২) 

 

 

 

 

 

জিেসলর  ালনাোদ তথ্যানদঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র.নং মিভাে w¯‹‡gi 

সংখ্যা (টি) 

w¯‹‡gi  AvqZb  

(†n±i) 

mydj ‡fvMxi msL¨v  eivÏK…Z 

UvKv  

(jÿ UvKvq) 

  e¨qK…Z 

UvKv (jÿ 

UvKvq) 

Kv‡Ri 

AMÖMwZ 

(% ) 

cyiæl gwnjv ‡gvU 

1 2 3 4 5 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

wefv‡Mi †gvU 47 ২৪.৮৯৪ ৩৯০ ১২১ ৫১১ ৩51.57 ০০ 100% 

c` gh©v`v  Aby‡gvw`Z c`  Kg©iZ Rbeল  k~b¨ c` 

1g †kÖwY  185  114  71  

2q †kÖwY  81  26 49  

3q †kÖwY  230 145 85 

4_© †kÖwY  147 78 69 
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অত্র বিভানগ মৎস্য খানর্ চ্যান ঞ্জ ও িরণীয় বিষনয় সুপাবরশ 

 
ক্রবমি 

েং 

চ্যান ঞ্জ সুপাবরশ 

1.  আধুনিক প্রযুনক্ত নেষসয় সসচতিতার অভাে। 

 

প্রনশক্ষণ ও প্রদশ িণী কার্ িেম োিাসত িসে। 

 

2.  মৎস্যখাসের দাম জেনশ। মািচাসষর র্ানিকায়সি পৃষ্ঠসপাষকতা বৃনদ্ধ। 

 

3.  োজার ব্যেস্থা আধুনিক িয়। আধুনিক মৎস্যোজার স্থাপি। 

 

4.  মৎস্যচাসষ ব্যেহৃত নেদ্যযসতর ইউনিট প্রনত দাম জেনশ 

 

 

5.  Aqua inputs এর নিয়িণিীিতা 

 

Aqua inputs এর জক্ষসত্র আইি  প্রণয়ি 

 

 

নেসশষ সুপানরশ 

 

1. িৎস্য খাদ্যিান পরীোোর স্থাপন। 

2. কৃমষ যন্ত্রপামতর অনুরূপ িৎস্য চাষ যন্ত্রপামত সরিরা  করা বযয়ত পায়র। 

3. চলন মিয়লর িৎস্য সম্পদ উন্নেয়ন প্রকল্প গ্র ণ করা। 

4. বজলা ও উপয়জলা পয যায়ে োিী প্রদান। 

5. অে যায়নাগ্রাি সংয়শাধয়নর িাধ্যয়ি জনিল িািায়ত  য়ি। 


