
ভারত সরকার

মৎসয, পশুপালন ও দগু্ধ পালন মন্ত্রণালয়

মৎসয বিভাগ

বিশাবরজ এনড্আককায়াকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডডভলপকমন্ট

িান্ড
(এিআই বড এি)

“িার্স্ট কাম, িার্স্ট সাকভটড ডিবসস”

প্রধান িাস্তিায়নকারী সংস্থা

জাতীয় মৎসয উন্নয়ন ডিাডট

(নযাশানল বিসাবরজ ডডভলপকমন্ট ডিাডট),
মৎস্য বিভাগ, মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ পালন মন্ত্রণালয়, , ভারত স্রকার ,

স্তম্ভ: ২৩৫, বপবভএনআর এক্সপ্রেস্ওপ্রয়, হায়দ্রািাদ -৫০০০৫২

ট াল বি নং: ১৮০০-৪২৫-১৬৬০ , ওপ্রয়িস্াই : www.fidf.in (or) nfdb.gov.in

ইপ্রমইল : fidf.nfdb@gmail.com  (or) info.nfdb@nic.in .

ডলাকণর পবরমাণ: িযাকেিল প্রককে ডলাকণর পবরমাণ বিসাকি ইউবনট খরকচর ৮০%

সুকদর অনুদান সিায়তা: ড াগয মৎসযবভবিক অিকাঠাকমা ক্রিয়াকলাকপর বিকাকশর

জনয সমস্ত ড াগয সংস্থার জনয িাবষ টক 3% প টন্ত।

ডপাবরকশাধ: সকি টাচ্চ মূলধন পবরকশাকধর উপর ২ িছকরর স্থবগতাকদশ সি ১২ িছকরর

সকি টাচ্চ পবরকশাকধর ডময়াদ

বকভাকি আকিদন করকত িকি:: গাইডলাইন অনু ায়ী খরচ প্রাক্কলন, ডলআউট অেন,

 ন্ত্রপাবত, জবমর দবলল, অর্ টনীবত সি বিস্তাবরত প্রকে প্রবতকিদন বনকে উবিবখত

ওকয়িসাইকট পাঠান ওকয়িসাইট: www.fidf.in (or) nfdb.gov.in

www.fidf.in এঅনলাইকন প্রস্তাি জমা বদন
অর্িা

ডপাকর্স্র মাধযকম

প্রবত

 ুগ্ম সবচি (মৎসয), 

মৎসয বিভাগ, 

মৎসয, পশুপালন ও দগু্ধ পালন মন্ত্রণালয়, 

কৃবষ ভিন, নয়াবদবি -১১০০০১

কবপ পাঠাকত িকি

জাতীয় মৎসয উন্নয়ন ডিাডট

(নযাশানল বিসাবরজ ডডভলপকমন্ট ডিাডট),

মৎসয বিভাগ, মৎসয, পশুপালন ও দগু্ধ পালন

মন্ত্রণালয়,

স্তম্ভ: ২৩৫. বপবভএনআর এক্সকপ্রসওকয়,

িায়দ্রািাদ -৫০০০৫২.

আকরা বিস্তাবরতজানারজনয, দয়া ককর ডচককরুন

ডটাল বফ্র নং: ১৮০০-৪২৫-১৬৬০ ওকয়িসাইট: www.fidf.in (or) nfdb.gov.in

ডসামিার-শুিিার :সকাল ৯:৩০ – বিককল ৬:০০

ইকমইল : fidf.nfdb@gmail.com  (or) info.nfdb@nic.in



ি।

না
ককপাকনন্ট ইউবনট

ইউবনট খরচ

(লক্ষ টাকা)

১ বিবশং িারিাস টস্থাপন সংখযা ১৫০০০.০০

২ বিশলযাক্রন্ডং ডসন্টারস্থাপন সংখযা ১০০০.০০

৩ আইস প্ল্যান্ট বনম টাণ (উভয় ডমবরন এিং ইনলযান্ড মৎসয ডসক্টর) সংখযা ১০০.০০

৪ ডকাল্ড ডর্স্াকরজ বনম টাণ (উভয় ডমবরন এিং ইনলযান্ড মৎসয ডসক্টর) সংখযা ১০০.০০

৫ মাছ পবরিিন সুবিধা (ডমবরন এিং ইনলযান্ড মৎসয ডসক্টর) সংখযা ২০.০০

৬ ইবন্টকেকটড ডকাল্ড ডচইন (ডমবরন এিং ইনলযান্ড মৎসয ডসক্টর) সংখযা ৫০০.০০

৭ আধুবনক মাকছর িাজার উন্নয়ন সংখযা ১০০.০০

৮ ব্রুডিযেস্থাপন সংখযা ১০০০.০০

৯ িযাচাবর উন্নয়ন সংখযা ৫০.০০

১০ অযাককায়াকালচার উন্নয়ন সংখযা ৭.০০

১১ রাকজয বিশ বসডিাম টআধুবনকীকরণ সংখযা ৫০০.০০

১২ অতযাধুবনক মৎসয প্রবশক্ষণ ডকন্দ্রপ্রবতষ্ঠা সংখযা ৫০০.০০

১৩
মাছ প্রক্রিয়াকরণ ইউবনট সংখযা ৪৬৭৪.০০

১৪
বিশ বিড বমলস/প্ল্যান্ট সংখযা

(১) বিড বমলসপ্রবতবদন কমপকক্ষ 4 ডর্কক 5 টন সংখযা ১০.০০

(২) বিড বমলস/প্ল্যান্টপ্রবতবদন কমপকক্ষ ১০ টন সংখযা ৬৫০.০০

১৫
বরসারকভায়ার ডকজকালচার সংখযা ৩.০০

১৬ গভীর সমুকদ্রর মাছ ধরার জািাজ সংখযা ৮০.০০

১৭ মৎসয ডরাগ বনণ টয় গকিষণাগার স্থাপন সংখযা ১৫০.০০

১৮
ডমবরকালচাকরর উন্নয়ন সংখযা

(১)সামুবদ্রক ডকজকালচার সংখযা ৫.০০

(২) িযাচাবর সংখযা ৫০.০০

(৩) নাস টাবর এলাকা িযাক্টর ৬.০০

(৪)সামুবদ্রক শশিাল (বসউইড)/ক্রিনুক (িাইভালভ)/মুক্তা চাষ ডমাট ৪২২৫ লক্ষ টাকা

১৯
অযাককায়াটটক ডকায়াকরন্টাইন সুবিধা স্থাপন সংখযা ২৫০০.০০

২০
মাছ উৎপাদন/উৎপাদনশীলতা/মান িৃক্রির জনয পবরকবেত অনয

ডকান উদ্ভািনী প্রকে/কা টিম।
Lump sum

FIDF এরঅধীকন ড াগয বিবনকয়াগ কা টিমভূবমকা:

• মৎসয অিকাঠাকমার িড় শূনযতা পূরকণর জনয, মৎসয বিভাগ, মৎসয, পশুপালন ও

দগু্ধপালন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার বিশাবরজ এনড্ আককায়াকালচার

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডডভলপকমন্ট িান্ড (এি আই বড এি) স্থাপন ককরকছ |

এিআইবডএি ২০২২-২৩ সাকলর মকধয ডদকশর মাকছর উৎপাদনকক প্রায় ২০

বমবলয়ন টকনর স্তকর উন্নীত করার লকক্ষয ৮-৯ শতাংশ ডটকসই প্রিৃক্রি অজটকনর

লক্ষয বনকয়কছ।

উকেশয:
১. কযাপচার ও কালচার মৎস্য অিকাঠাপ্রমা ততবর ও

আধুবনবককরন।
২. টমবরন অযাপ্রকায়াকালচার ইনিাস্ট্রাকচার স্থাপন

৩. ইনলযান্ড বিশবরস্ ইনিাস্ট্রাকচার স্থাপন ও

আধুবনবককরন।

৪. মাছ উৎপাদপ্রনর পরিতী গুনগত ক্ষবত কমাপ্রনা

এিং আধুবনক ইনিাস্ট্রাকচাপ্ররর স্হায়তার মাধযপ্রম

বিপণন স্ুবিধা উন্নত করা.

৫. স্ম্পপ্রদর িযিধান পূরণ এিং িততমান

অিকাঠাপ্রমা েকল্প স্ুস্মাবি.

ডনাডাল ডলাণ প্রদানকারী প্রবতষ্ঠান

(এন এল ই)
ড াগয সিা

নযাশনাল িযাংক ির এবেকালচার অযান্ড

রুরাল ডডকভলপকমন্ট (নািাডট),

সমস্ত রাজয সরকার/ ডকন্দ্রশাবসত

অঞ্চল, বিবনকয়াগকারী, ডকাপাবন,

শারীবরকভাকি অক্ষম, মবিলা, তিবসবল

জাবত/সে আয় কৃষক, স্ববনভটর ডগাষ্ঠী

মৎসয সমিায় ডিডাকরশন, মাছ

চাষীকদর সমটিগত গ্রুপ এিং মাছ

উৎপাদক ডগাষ্ঠী

জাতীয় সমিায় উন্নয়ন ককপ টাকরশন

(NCDC)

সমস্ত বশবডউল্ড িযাংক


