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ম�ণালয় ও ম�ণালেয়র আওতাধীন সং�া�ধানসহ সম�য় সভার কায �প� 
তািরখঃ ২৯ জা�য়াির ২০১৮ 

 

গত ২৬ িডেস�র ২০১৭ তািরেখ অ�ি�ত সভায় �হীত িস�া�স�েহর বা�বায়ন ও অ�গিত �িতেবদনঃ 

৪। সাধারণ িবষয়ািদ  
 

ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �িহত িস�া�/ ম��  বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

৪.১ এ ম�ণালেয়র 
বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� (Annual 
Performance 
Agreement-

APA) ���ত 
করণ।  

এ ম�ণালেয়র বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র �কৗশলগত উে��স�েহর 
কায ��েমর মািসক �িতেবদন APA সদ�গণ ক��ক পয �ােলাচনা করা 
হেয়েছ। এ ম�ণালেয়র নেভ�র ২০১৭ এর মািসক �িতেবদন ম�ণালেয়র 
ওেয়ব সাইেট �কাশ করা হেয়েছ।  
মৎ� অিধদ�রঃ মৎ� অিধদ�েরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (Annual 

Performance Agreement- APA) ২০১৭-১৮ এর আওতায় 
স�ািদত কায ��েমর নেভ�র, ২০১৭ মােসর মািসক �িতেবদন গত 
০৫/১২/২০১৭ ি�. তািরেখ ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
(খ) িবষয়� অ�সরণ করা হয়। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ (ক) �ািণস�দ অিধদ�েরর বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� (APA) অ�গিতর �িতেবদন �িত মােসর ১০ তািরেখর মে� 
ম�ণালেয় ��রণ করা হে� এবং অিধদ�েরর ওেয়ব-সাইেটও হালনাগাদ 
করা হে�।  
(খ) APA এর কায ��ম পাওয়ার পেয়ে� উপ�াপন করা হেয় থােক। 
িবএফআরআইঃ বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র (APA) নেভ�র ২০১৭ মােসর 
�িতেবদন ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
িবএফিডিসঃ (ক) অ� কেপ �ােরশেনর APA-এর বা�বায়ন অ�গিত 
�িতেবদন (হাড � কিপ ও সফট কিপ)  �িত মােসর ১০ তািরেখর মে� 
িনয়িমত ম�ণালেয় ��রণ করা হে�। 
িবএলআরআইঃ (ক) ৩৩.০৫.২৬৭২.৩০৮.১০.০০৫.১৭-২৯৯১ তািরখ: 
১০/১২/১৭ ি�ঃ এবং ৩৩.০৫.২৬৭২.৩০৮.১০.০০৫.১৭-২৯৯২ তািরখ: 
১০/১২/২০১৭ ি�ঃ নং �ারক �েল বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (APA)এর 
অ�গিত �িতেবদন ��রণ করা হেয়েছ।  
খ) APA এর কায ��ম সং�া� পাওয়ার পেয়� ��েজে�শন� ��ত করা 
হে�।    
�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ APA এর বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন �িত 
মােসর ১০ তািরেখর মে� ম�ণালেয়  (হাড � কিপ ও স� কিপ) ��রণ করা 
হে�।   
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ �িত মােসর ১০ তািরেখর মে� 

APA-এর বা�বায়ন 
অ�গিত �িতেবদন �িত 
মােসর ১০ তািরেখর 
মে� ম�ণালেয় ��রণ 
(হাড � কিপ ও সফট কিপ) 
ও ম�ণালেয়র 
ওেয়বসাইেট �কাশ এবং 
ম�ণালেয়র উইং 
�ধানগণ ক��ক ৩ মাস 
অ�র APA-এর 
বা�বায়ন অ�গিত 
�িতেবদন িনয়িমত 
পয �ােলাচনা এবং কিম�র 
�েত�ক সদ� ক��ক 
কমপে� এক� সং�ার 
APA-এর কায ��ম 
িনয়িমত পয �ােলাচনা 
করেত হেব।   
(খ) APA এর 
কায ��ম পাওয়ার 
পেয়ে� উপ�াপন করেত 
হেব।   

অিতঃ সিচব 
(সকল),  

সং�া �ধান 
(সকল) 

 
 

এ ম�ণালেয়র ২০১৭-২০১৮ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র িডেস�র 
২০১৭ এর মােসর অ�গিত �িতেবদন এ ম�ণালেয়র ওেয়ব সাইেট �কাশ 
করা হেয়েছ।  
মৎ� অিধদ�রঃ মৎ� অিধদ�েরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (Annual 

Performance Agreement- APA) ২০১৭-১৮ এর আওতায় 
স�ািদত কায ��েমর িডেস�র,২০১৭ মােসর মািসক �িতেবদন গত 
০৪/০১/২০১৮ ি�. তািরেখ ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
(খ) িবষয়� অ�সরণ করা হয়। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ (ক) �ািণস�দ অিধদ�েরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 
(APA) অ�গিতর �িতেবদন �িত মােসর ১০ তািরেখর মে� ম�ণালেয় 
��রণ করা হে� এবং অিধদ�েরর ওেয়ব-সাইেটও হালনাগাদ করা হে�।  
(খ) APA এর কায ��ম পাওয়ার পেয়ে� উপ�াপন করা হেয় থােক। 
িবএফআরআইঃ ক) বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র (APA) িডেস�র/১৭ মােসর 
�িতেবদন ০৪-০১-২০১৮ইং তািরেখ   ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
িবএফিডিসঃ অ� কেপ �ােরশেনর APA-এর বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 
(হাড � কিপ ও সফট কিপ)  �িত মােসর ১০ তািরেখর মে� িনয়িমত 
ম�ণালেয় ��রণ করা হে�। 
িবএলআরআইঃ ক)৩৩.০৫.২৬৭২.৩০৮.১০.০০৫.১৭-11 তািরখ: ০2/1/18  
ি�ঃ এবং ৩৩.০৫.২৬৭২.৩০৮.১০.০০৫.১৭-1২, তািরখ: 2/1/18 ি�ঃ নং  

�ারক �েল বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 2q ˆÎgvwmK (APA)এর অ�গিত 
�িতেবদন ম�ণালেয় এ ��রণ করা হেয়েছ। খ) 
৩৩.০৫.২৬৭২.৩০৮.১০.০০৫. ১৭-1৬তািরখ: 2/1/18 ি�ঃ, ৩৩.০৫.২৬৭২. 
৩০৮.১০.০০৫.১৭-1৫, তািরখ: 2/1/18, ৩৩.০৫.২৬৭২.৩০৮.১০.০০৫.১৭-
1৪ তািরখ: 2/1/18  ি�ঃ,  ৩৩.০৫.২৬৭২.৩০৮.১০.০০৫.১৭-1৩, তািরখ: 

2/1/18 ি�ঃ উ� চার� পে�র মা�েম APA এর কায ��ম পাওয়ার পেয়� 
��েজে�শন� কের ম�ণালেয় এ ��রণ করা হেয়েছ।  
�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ অ�গিতঃ এ একােডিমর APA-এর বা�বায়ন 
অ�গিত �িতেবদন িনয়িমত ��রণ করা হে�।  
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ �িত মােসর ১০ তািরেখর মে� 



িবিভিস’র APA-এর �িতেবদন যথািনয়েম ��রণ করা হেয়েছ। িবিভিস’র APA-এর �িতেবদন যথািনয়েম ��রণ করা হেয়েছ। �হীত 
অ�া� িস�া� অ�সরণ করা হে�।  

৪.২ �টকসই উ�য়ন 
অভী� ল�� 
(SDG) বা�বায়ন  
  

মৎ� অিধদ�রঃ খসড়া SDG Action Plan �ড়া� করা হেয়েছ এবং 
ম�ণালেয়র মা�েম পিরক�নাকিমশেন ��িরত হেয়েছ।                                                         
�ািণস�দ অিধদ�রঃ SDG Action plan এর উপর Follow up 
অ�াহত আেছ।  
িবএফিডিসঃ িবষয়� অ�সরণ করা হে�।  
িবএফআরআইঃ খসড়া SDG Action plan এর আেলােক কায ��ম 
�হেণর িবষয়� Follow up করা হে�। 
িবএলআরআইঃ SDG বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন ��ত করা হে�। 
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ পয �ােলাচনা সভায় অংশ�হেণর ��িত 
�নয়া হেয়েছ। 

SDG িবষেয় এক� 
পয �ােলাচনা সভা করার 
িস�া� �িহত হয়।  

��সিচব (�াস-
১), সং�া 

�ধান(সকল) 

মৎ� অিধদ�রঃ খসড়া SDG Action Plan �ড়া� করা হেয়েছ এবং 
ম�ণালেয়র মা�েম পিরক�না কিমশেন ��িরত হেয়েছ। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ SDG Action plan এর উপর Follow up 

অ�াহত আেছ।  
িবএফিডিসঃ িবষয়� অ�সরণ করা হে�।  
িবএফআরআইঃ খসড়া SDG Action plan এর আেলােক কায ��ম 
�হেণর িবষয়� Follow up করা হে�। 
িবএলআরআইঃ িজইিড ক��ক ��িরত Action Plan এর মতামত 
ইিতমে� ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ।  
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ পয �ােলাচনা সভায় অংশ�হেণর ��িত 
�নয়া হেয়েছ।  

৪.৩ মা�ার ��ান ��ত মৎ� অিধদ�রঃ মা�ার ��ান �ড়া�করেণর �ি�য়া চলমান রেয়েছ। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ (১) �ািণস�দ অিধদ�রঃ ৫০ বছর �ময়াদী খসড়া 
মা�ার ��ান �ািণস�দ অিধদ�েরর ১৯/১০/২০১৭ ি�ঃ তািরেখর নং-
৩৩.০১.০০০০.১০১.০৫.৩৪৪. ১৬. ৬০৩ সং�ক পে�র মা�েম ম�ণালেয় 
��রণ করা হেয়েছ। সিচব মেহাদেয়র �মৗিখক িনেদ �েশ ��ািবত মা�ার 
��ানেক আেরা স�� করার জ� অিধদ�েরর �া�ন কেয়ক জন 
মহাপিরচালেকর সম�েয় ১৩/১১/২০১৭ তািরেখ সভা করা হেয়েছ। সভার 
িস�া� �মাতােবক খসড়া মা�ার ��ােনর �েয়াজনীয় সংেশাধন/ 
পিরমাজ�েনর কায ��ম চলমান।  
(২) িবষয়� ম�ণালেয়র আওতাধীন।  
িবএফিডিসঃ অ� কেপ �ােরশেনর ৫০ বছেরর মা�ার ��ান গত ১৭/০৮/২০১৭ 
ি�ঃ তািরেখ ১৯০৭ নং পে�র মা�েম ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ।   
িবএলআরআইঃ ৫� আ�িলক �ক�সহ িবএলআরআই সদর দ�েরর মা�ার 
��ান ২৫ িডেস�র ২০১৭ এর মে� ��রণ করা হেব।    
িবএফআরআইঃ িবগত �ন ২০১৭ মােস মা�ার �ান ম�ণালেয় ��রণ করা 
হেয়েছ।     
�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ �মিরন িফশািরজ একােডিমর মা�ার ��ােনর 
আউটলাইন �ণয়ন করা হেয়েছ। িব�ািরত মা�ার ��ান �ণয়েনর কাজ 
চলমান আেছ।  

 বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ িবিভিস’র ৫০ বছেরর মা�ার ��ান 
�ণয়েনর কাজ চলমান আেছ । 

(১) �যসকল সং�া 
হেত মা�ার ��ান 
পাওয়া যায়িন �সসকল 
সং�া আগামী ১৫ 
িদেনর মে� ম�ণালেয় 
��রণ করেব।  
(২) �যসকল সং�া 
হেত মা�ার ��ান 
পাওয়া �গেছ তা িনেয় 
সভা আ�ান করেত 
হেব।  
 

অিতঃ সিচব 
(মৎ�), 

��সিচব (�াস-
১), সং�া �ধান 

(সকল)/ 
উপসিচব 
(মৎ�-৫) 

মৎ� অিধদ�রঃ মৎ� অিধদ�েরর প� নং ৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২. ০২৪. 
১৬-০৯, তািরখঃ ১১/০১/২০১৮ ি�. সং�ক �েল বাংলােদেশর মৎ� 
�স�েরর মা�ার ��ান ম�ণালয় ��রণ করা হেয়েছ।  
�ািণস�দ অিধদ�রঃ (১) �ািণস�দ অিধদ�রঃ ৫০ বছর �ময়াদী খসড়া 
মা�ার ��ান �ািণস�দ অিধদ�েরর ১৯/১০/২০১৭ ি�ঃ তািরেখর নং-
৩৩.০১.০০০০.১০১.০৫.৩৪৪. ১৬. ৬০৩ সং�ক পে�র মা�েম ম�ণালেয় 
��রণ করা হেয়েছ। সিচব মেহাদেয়র �মৗিখক িনেদ �েশ ��ািবত মা�ার 
��ানেক আেরা স�� করার জ� অিধদ�েরর �া�ন কেয়ক জন 
মহাপিরচালেকর সম�েয় ১৩/১১/২০১৭ তািরেখ সভা করা হেয়েছ। সভার 
িস�া� �মাতােবক খসড়া মা�ার ��ােনর �েয়াজনীয় সংেশাধন/ পিরমাজ�েনর 
কায ��ম চলমান। 
(২) িবষয়� ম�ণালেয়র আওতাধীন।  
িবএফিডিসঃ অ� কেপ �ােরশেনর ৫০ বছেরর মা�ার ��ান গত ১৭/০৮/২০১৭ 
ি�ঃ তািরেখ ১৯০৭ নং পে�র মা�েম ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
িবএলআরআইঃ ৫� আ�িলক �ক�সহ িবএলআরআই সদর দ�েরর মা�ার 
��ান স�� করা হেয়েছ।   
িবএফআরআইঃ িবগত �ন ২০১৭ মােস মা�ার �ান ম�ণালেয় ��রণ করা 
হেয়েছ।     
�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ �মিরন িফশািরজ একােডিমর ম�ার ��ান এর 
আউটলাইন �ণয়ন করা হেয়েছ। িব�ািরত মা�ার ��ান �ণয়েনর কাজ 
চলমান আেছ। 
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ িবিভিস’র ৫০ বছেরর মা�ার ��ান 
�েণয়েনর কাজ চলমান আেছ । 

৪.৪ আইন/ িবিধমালা 
�ণয়ন  

উপসিচব (আইন) সভােক অবিহত কেরন �য,  

(ক) ‘‘মৎ� স�িনেরাধ আইন, ২০১৭’’: আইন� গত ২৪/০৪/২০১৭ 
তািরেখ মি�পিরষদ সভায় নীিতগত অ�েমাদন করা হয়। �ভ�ং এর জ� 
গত ১২/০৬/২০১৭  তািরেখ �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ ��রণ 
করা হয়। গত ০৭/০৮/২০১৭ তািরেখ নিথ� �ফরৎ পাওয়া যায়। 
�লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর পয �েব�ণ ও পরামশ � �মাতােবক 
খসড়া আইন� �নগ �ঠন ও মতামেতর িবপরীেত জবাব দািখেলর জ� মৎ� 

 
 
 

 
 

 
 
 

(ক) �ত �লিজসেল�ভ 
ও সংসদ িবষয়ক 
িবভােগ ��রণ করেত 
হেব।  
 
 

অিতঃ সিচব 
(মৎ�)/��সিচব 
(�ািণস�দ-১)/ 

��সিচব (� 
ইেকানিম)/ সং�া 
�ধান (সংি��) 

 

 
(ক)‘‘মৎ� স�িনেরাধ আইন, ২০১৭’’: আইন� গত ২৪/০৪/২০১৭ তািরেখ 
মি�পিরষদ সভায় নীিতগত অ�েমাদন করা হয়। �ভ�ং এর জ� গত 
১২/০৬/২০১৭ তািরেখ �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ ��রণ করা 
হয়। গত ০৭/০৮/২০১৭ তািরেখ নিথ� �ফরৎ পাওয়া যায়। �লিজসেল�ভ ও 
সংসদ িবষয়ক িবভােগর পয �েব�ণ ও পরামশ � �মাতােবক খসড়া আইন� 
�নগ �ঠন ও মতামেতর িবপরীেত জবাব দািখেলর জ� মৎ� অিধদ�ের 



অিধদ�ের ০৯/০৮/২০১৭ তািরেখ ��রণ করা হয়। গত ১১/১০/২০১৭ 
তািরেখ মৎ� অিধদ�র হেত মতামত পাওয়া �গেছ। মৎ� অিধদ�েরর 
মতামত যথাযথ না হওয়ায় �নরায় ০৮/১১/২০১৭ তািরেখর মে� 
মতামতসহ ��রেণর জ� অ�েরাধ করা হেয়েছ। মৎ� অিধদ�র হেত 
২০/১১/২০১৭ তািরেখ মতামত পাওয়া �গেছ। বত�মােন খসড়া আইন 
পিরমাজ�ন কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
(খ) ��ািবত ‘‘মৎ� ও মৎ� প� (পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ) 
আইন/২০১৬ : আইন� �শাসিনক উ�য়ন সং�া� সিচব কিম�র িনেদ �শনা 
�মাতােবক গত ৩০/১১/২০১৭ তািরেখ আ�ায়ক, আইেনর খসড়া পরী�া-
িনরী�া �ব �ক মতামত �দান সং�া� কিম� ও অিতির� সিচব (আইন), 
মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। যা িবেবচনাধীন আেছ।  
 
 
 
 
(গ)‘‘প� ও প�জাত প� স�িনেরাধ িবিধমালা,২০১৬’’: িবিধমালা� 
�লিজসেল�ভ িবভােগর পয �েব�েণর আেলােক মতামেতর জ� �ািণস�দ 
অিধদ�ের ��রণ করা। �ািণস�দ অিধদ�র হেত মতামত ১৮/০৫/২০১৭ 
তািরেখ এ ম�ণালেয় পাওয়া �গেছ। মতামত যথাযথ না হওয়ায় তা 
�ািণস�দ অিধদ�ের �নরায় ��রণ করা হেয়েছ। অিধদ�েরর মতামত  
সংেশাধন�ব �ক ��রণ কেরেছ। সংেশাধেনর আেলােক মতামত �দওয়ার 
জ� অথ � িবভাগ ও জাতীয় রাজ� �বােড � ��রণ করা হেয়েছ। 
(ঘ) ‘‘বাংলােদশ িচিড়য়াখানা আইন,২০১৬’’: আইন� স�েক� মতামত 
�দােনর জ� মি�পিরষেদর িস�াে�র আেলােক িবেশষ�েদর িনকট হেত 
মতামত সং�হ করা হেয়েছ। পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র সােথ ঐক�মেতর 
িভি�েত সংেশাধন কায ��ম �ি�য়াধীন।  
(ঙ) �ািণক�াণ আইন-১৯২০ শীষ �ক আইেনর পিরবেত� এক� ন�ন আইন 
�ণয়নঃ অ�ােদশ� রিহত�েম সংেশাধনীসহ ‘�াণী ক�াণ আইন, ২০১৬’ 
নােম ২০/০২/২০১৭ তািরেখ মি�পিরষদ সভায় নীিতগত অ�েমাদন করা 
হেয়েছ এবং �ভ�ং এর জ� �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ গত 
১৬/০৩/২০১৭ তািরেখ ��রণ করা হেয়িছল। গত ১৮/০৪/২০১৭ তািরেখ 
নিথ� �ফরৎ পাওয়া যায়। �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর 
পয �েব�ণ ও পরামশ � �মাতােবক গত ২৬/০৯/২০১৭ তািরেখ �লিজসেল�ভ 
ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ �নরায় ��রণ করা হয়। গত ২৯/১০/১৭ তািরেখ 
উ� িবভাগ হেত নিথ� �ফরৎ পাওয়া যায়। �লিজসেল�ভ ও সংসদ 
িবষয়ক িবভােগর উ�ািপত িবষয় িবেবচনা কের আইন�র �নগ �ঠন কের 
��রণ করার জ� �ািণস�দ অিধদ�রেক ০৩/১২/২০১৭ তািরেখ প� �দয়া 
হয়। 
(চ) বাংলােদশ �ডইরী উ�য়ন �বাড � আইন-২০১৬: বাংলােদশ �ডইরী উ�য়ন 
�বাড � আইন-২০১৬ �ড়া�করেণর িনিম� ০৯-১১-১৬ তািরেখ সিচব 
মেহাদেয়র সভাপিতে� এক� সভা অ�ি�ত হেয়েছ। সভার �পািরশ 
অ�যায়ী কাজ করা হে�। 
(ছ) সা�ি�ক মৎ� আইন, ২০১৭ : অ�ােদশ� রিহত�েম সংেশাধনীসহ 
সা�ি�ক মৎ� আইন, ২০১৬ নােম ২৭/০২/২০১৭ তািরেখ মি�পিরষদ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(খ) অ�সরণ�লক 
কায ��ম অ�াহত 
রাখেত হেব।  
 
 
 
 
 
 
(গ)িবষয়� Follow 

up করেত হেব।  
 
 
 
 
 
(ঘ) অ�সরণ�লক 
কায ��ম অ�াহত 
রাখেত হেব। 
 
(ঙ)িবষয়� Follow 

up করেত হেব।  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(চ) িবষয়� �ত �ড়া� 
করেত হেব।  
 
 
 

(ছ) �ত �লিজসেল�ভ 

০৯/০৮/২০১৭ তািরেখ ��রণ করা হয়। গত ১১/১০/২০১৭ তািরেখ মৎ� 
অিধদ�র হেত মতামত পাওয়া �গেছ। মৎ� অিধদ�েরর মতামত যথাযথ না 
হওয়ায় �নরায় ০৮/১১/২০১৭ তািরেখর মে� মতামতসহ ��রেণর জ� 
অ�েরাধ করা হেয়েছ। মৎ� অিধদ�র হেত ২০/১১/২০১৭ তািরেখ মতামত 
পাওয়া �গেছ। বত�মােন খসড়া আইন পিরমাজ�ন কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
(খ) ��ািবত ‘‘মৎ� ও মৎ� প� (পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ) আইন/২০১৬ : 
আইন� �শাসিনক উ�য়ন সং�া� সিচব কিম�র িনেদ �শনা �মাতােবক গত 
৩০/১১/২০১৭ তািরেখ আ�ায়ক, আইেনর খসড়া পরী�া-িনরী�া �ব �ক 
মতামত �দান সং�া� কিম� ও অিতির� সিচব (আইন), মি�পিরষদ 
িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। উ� মি�পিরষদ িবভাগ হেত কিতপয় 
িনেদ �শনাস�হ �নরায় ��রেণর জ� িবগত ৩১/১২/২০১৭ তািরেখ ২১৯ 
সং�ক প� পাওয়া �গেছ। �সেমাতােবক �ব�া �হেণর জ� ১০/০১/২০১৮ 
তািরেখ খসড়া আইন� বাংলাভাষা বা�াবায়ন �কাষ ক��ক �িমতকরেণর 
�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��-সিচব (বাবােকা) অিধশাখা, জন�শাসন 
ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ।  
(গ)‘‘প� ও প�জাত প� স�িনেরাধ িবিধমালা,২০১৬’’: িবিধমালা� 
�লিজসেল�ভ িবভােগর পয �েব�েণর আেলােক মতামেতর জ� �ািণস�দ 
অিধদ�ের ��রণ করা। �ািণস�দ অিধদ�র হেত মতামত পাওয়া 
১৮/০৫/২০১৭ তািরেখ এ ম�ণালেয় পাওয়া �গেছ। মতামত যথাযথ না 
হওয়ায় তা �ািণস�দ অিধদ�ের �নরায় ��রণ করা হেয়েছ। অিধদ�র হেত 
সংেশাধন �ব �ক ��রণ কেরেছ। সংেশাধেনর আেলােক মতামত �দওয়ার জ� 
অথ �িবভাগ ও জাতীয় রাজ� �বােড � ��রণ করা হেয়েছ।  
(ঘ)‘‘বাংলােদশ িচিড়য়াখানা আইন,২০১৬’’: আইন� স�েক� মতামত 
�দােনর জ� মি�পিরষেদর িস�াে�র আেলােক িবেশষ�েদর িনকট হেত 
মতামত সং�হ করা হেয়েছ। গত ১০/০১/২০১৮ তািরখ আ�: ম�ণালয় সভা 
অ�ি�ত হয়। উ� সভার িস�া� �মাতােবক কায ��ম �ি�য়াধীন। 
(ঙ) �ািণক�াণ আইন-১৯২০ শীষ �ক আইেনর পিরবেত� এক� ন�ন আইন 
�ণয়নঃ অ�ােদশ� রিহত�েম সংেশাধনীসহ ‘�াণী ক�াণ আইন, ২০১৬’ 
নােম ২০/০২/২০১৭ তািরেখ মি�পিরষদ সভায় নীিতগত অ�েমাদন করা 
হেয়েছ এবং �ভ�ং এর জ� �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ গত 
১৬/০৩/২০১৭ তািরেখে�রণকরাহেয়িছল। গত ১৮/০৪/২০১৭ তািরেখ নিথ� 
�ফরৎ পাওয়া যায়। �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর পয �েব�ণ ও 
পরামশ � �মাতােবক গত ২৬/০৯/২০১৭ তািরেখ �লিজসেল�ভ ও সংসদ 
িবষয়ক িবভােগ �নরায় ��রণ করা হয়। গত ২৯/১০/১৭ তািরেখ উ� িবভাগ 
হেত নিথ� �ফরৎ পাওয়া যায়। �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর 
উ�ািপত িবষয় িবেবচনা কের আইন�র খসড়া �নগ �ঠন কের ��রণ করার 
জ� �ািণস�দ অিধদ�রেক ০৩/১২/২০১৭ তািরেখ প� �দওয়া হয়।  
(চ) বাংলােদশ �ডইরী উ�য়ন �বাড � আইন-২০১৬: বাংলােদশ �ডইরী 
উ�য়নেবাড � আইন-২০১৬ আইন �ড়া�করেণর িনিম� ০৯-১১-১৬ তািরেখ 
সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে� এক� সভা অ�ি�ত হেয়েছ। সভার �পািরশ 
অ�যায়ী মি�পিরষদ সভায় উপ�াপেনর জ� মি�পিরষদ িবভােগ ��রেণর 
িনিমে� মাননীয় ম�ীর সদয় স�িতর জ� নিথ উপ�াপন করা হেয়েছ। 
(ছ) সা�ি�ক মৎ� আইন, ২০১৭ : অ�ােদশ� রিহত�েম সংেশাধনীসহ 
সা�ি�ক মৎ� আইন, ২০১৬ নােম ২৭/০২/২০১৭ তািরেখ মি�পিরষদ 



িবভােগর মি�পিরষদ সভায় নীিতগত অ�েমাদন করা হেয়েছ। �ভ�ং এর 
জ� ১৭/০৪/২০১৭ তািরেখ �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ ��রণ 
করা হেয়িছল। গত ২৮/০৬/২০১৭ তািরেখ নিথ� �ফরৎ পাওয়া যায়। 
�লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ এর পয �েব�ণ ও পরামশ � 
�মাতােবক গত ০৪/১০/২০১৭ তািরেখ মৎ� অিধদ�েরর মতামত� পাওয়া 
�গেছ। মৎ� অিধদ�েরর মতামত যথাযথ না হওয়ায় �নরায় ০৮/১১/২০১৭ 
তািরেখর মে� মতামত ��রেণর জ� অ�েরাধ করা হয়। মৎ� 
অিধদ�েরর মতামত পাওয়া িগেয়েছ। �ভ�ং এর জ� �লিজসেল�ভ ও 
সংসদ িবষয়ক িবভােগ ��রেণর জ� মতামেতর আেলােক খসড়া 
পিরমাজ�ন �ি�য়াধীন।  
(জ) বাংলােদশ �ভ�িরনাির কাউি�ল আইন,২০১৭: গত ২৪/০১/২০১৭ 
তািরেখ �ভ�ং এর জ� �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ ��রণ 
করা হেয়িছল এবং ০২/০৪/২০১৭ তািরেখ নিথ� �ফরৎ পাওয়া যায়। 
�লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ এর পয �েব�ণ ও পরামশ � 
�মাতােবক গত ১৭/০৮/২০১৭ তািরেখ �নরায় �ভ�ং এর জ� নিথ� ��রণ 
করা হয়।  
(ঝ) বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট আইন ২০১৭: অ�ােদশ� 
রিহত�েম সংেশাধনীসহ বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট আইন, 
২০১৭ এর খসড়া গত ০৭/০৫/২০১৭ তািরেখ �ভ�ং এর জ� �লিজসেল�ভ 
িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। �লিজসেল�ভ  িবভাগ হেত �ড়া� খসড়া �ণয়ন 
কের ��রণ কেরেছ, যা ০৯/১১/২০১৭ তািরেখ এ অিধশাখায় পাওয়া �গেছ। 
�লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ ক��ক িনরীি�ত িবেলর খসড়ার 
িবষেয় মতামত �দােনর জ� গত ১৪/১১/২০১৭ তািরেখ িবএফআরআইেক 
প� �দয়া হয়। িবএফআরআই এর মতামত পাওয়া িগেয়েছ। মতামেতর 
আেলােক আইন�র পিরমাজ�ন �ি�য়া �ি�য়াধীন। 
(ঞ) বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট আইন ২০১৭: ��ািবত 
আইন� গত ১২/০৬/২০১৭ তািরেখ মি�সভার �বঠেক নীিতগতভােব 
অ�েমািদত হেয়েছ। �ভ�ং এর জ� গত ০৮/০৮/২০১৭ তািরেখ 
�লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ ��রণ করা হেয়িছল। পরবত�েত 
গত ১৯/০৯/২০১৭ তািরেখ উ� িবভােগর পরামশ �মেত �নরায় নিথ� ��রণ 
করা হয়।  
(ট) �জব মৎ� উৎপাদন নীিতমালা ২০১৭: সংি�� সং�া ক��ক �ত খসড়া 
��ত�ব �ক ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব।   
 
 
(ঠ) �জব �ািণস�দ উৎপাদন নীিতমালা ২০১৭:  সংি�� সং�া ক��ক �ত 
খসড়া ��ত�ব �ক ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব।   
 
 
(ড) যেশার �জলাধীন ভবদহ এলাকায় মৎ� �ঘর �াপেনর জ� নীিতমালা 
২০১৭: নীিতমালা �ণয়েনর কাজ চলমান আেছ।  
(ঢ) �বহমান নদী ও অ�া� জলাশেয় খ�য় মাছচাষ নীিতমালা ২০১৭: 
নীিতমালা �ণয়েনর কাজ চলমান আেছ। 
(ণ) িনহত �জেল পিরবার বা �ানীয়ভােব অ�ম �জেলেদর �েণাদনা 

ও সংসদ িবষয়ক 
িবভােগ ��রণ করেত 
হেব। 
 
 
 
 
 

 
 
(জ)িবষয়� Follow 

up করেত হেব। 
 
 
 
 
(ঝ) িবষয়� 
Follow up করেত 
হেব। 
 
 
 
 
 
 

(ঞ)িবষয়� Follow 

up করেত হেব। 
 
 
 
 
(ট) সংি�� সং�া 
ক��ক �ত খসড়া 
��ত�ব �ক ম�ণালেয় 
��রণ করেত হেব।   
 

(ঠ) সংি�� সং�া 
ক��ক �ত খসড়া 
��ত�ব �ক ম�ণালেয় 
��রণ করেত হেব।   
(ড) �ত �ড়া� করেত 
হেব। 
(ড) �ত �ড়া� করেত 
হেব। 

িবভােগর মি�পিরষদ সভায় নীিতগত অ�েমাদন করা হেয়েছ। আইন� �ভ�ং 
এর জ� ১৭/০৪/২০১৭ তািরেখ �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ 
��রণ করা হেয়িছল। গত ২৮/০৬/২০১৭ তািরেখ নিথ� �ফরৎ পাওয়া যায়। 
�লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ এর পয �েব�ণ ও পরামশ � �মাতােবক 
গত ০৩/০১/২০১৮ তািরখ খসড়া আইন� �ভ�ং এর জ� �লিজসেল�ভ ও 
সংসদ িবষয়ক িবভােগ �ন: ��রণ করা হেয়েছ। �লিজসেল�ভ ও সংসদ 
িবষয়ক িবভােগর পয �েব�ণ �শেষ নিথ� �ফরৎ �দান কেরন। 
 
 
 

(জ) বাংলােদশ �ভ�িরনাির কাউি�ল আইন,২০১৭: গত ২৪/০১/২০১৭ 
তািরেখ �ভ�ং এর জ� �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ ��রণ করা 
হেয়িছল এবং ০২/০৪/২০১৭ তািরেখ নিথ� �ফরৎ পাওয়া যায়। 
�লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ এর পয �েব�ণ ও পরামশ � �মাতােবক 
গত ১৭/০৮/২০১৭ তািরেখ �নরায় �ভ�ং এর জ� নিথ� ��রণ করা হয়।  
 
(ঝ) বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট আইন২০১৭: অ�ােদশ� 
রিহত�েম সংেশাধনীসহ বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট আইন, 
২০১৭ এর খসড়া গত ০৭/০৫/২০১৭ তািরেখ �ভ�ং এর জ� �লিজসেল�ভ 
িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। �লিজসেল�ভ িবভাগ হেত ০৯/১১/২০১৭ তািরেখ 
�ড়া� খসড়া ��রণ কেরেছ। কেয়ক� দফার িবষেয় এ ম�ণালেয়র িভ� মত 
থাকায় তা �নরায় �ভ�ং এর জ� �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ 
��রেণর িনিমে� কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
 
 
(ঞ) বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট আইন২০১৭: ��ািবত 
আইন� গত ১২/০৬/২০১৭ তািরেখ মি�সভার �বঠেক নীিতগতভােব 
অ�েমািদত হেয়েছ। �ভ�ং এর জ� গত ০৮/০৮/২০১৭ তািরেখ 
�লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ ��রণ করা হেয়িছল। পরবত�েত গত 
১৯/০৯/২০১৭ তািরেখ উ� িবভােগর পরামশ � মেত �নরায় নিথ� ��রণ করা 
হয়। �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর �ড়া� �ভ�ং �শেষ 
১৮/০১/২০১৮ তািরেখ নিথ� �ফরৎ �দান কেরেছন। পরবত� কায ��ম 
�ি�য়াধীন রেয়েছ। 



সহায়তা �দান নীিতমালা ২০১৭: নীিতমালা �ণয়েনর কাজ চলমান আেছ।   
 

(ণ) �ত �ড়া� করেত 
হেব। 

৪.৫ �জলা/ উপেজলা 
পয �ােয়র অিফস ও 
বা�বায়নাধীন �ক� 
পিরদশ �ন  
  

এ ম�ণালেয়র িন�বিণ �ত কম �কত�াগণ নেভ�র ২০১৭ মােস �জলা/ উপেজলা 
পয �ােয়র অিফস ও বা�বায়নাধীন �ক� পিরদশ �ন কেরেছন।   
(১) জনাব অ�ন �মার মালাকার, অিতির� সিচব (�শাসন) ২৭ নেভ�র 
২০১৭ তািরখ ময়মনিসংহ� বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট এর 
�ধান কায �ালয় পিরদশ �ন কেরেছন।  
(২) জনাব �মাঃ �িহ��ামান, উপসিচব (মৎ�-৫) ০৯ নেভ�র ২০১৭ 
তািরখ �মৗলভীবাজার �জলার �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র এবং �মংগল 
উপেজলার উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র পিরদশ �ন কেরেছন।  
(৩) �বগম �দেলায়ারা �বগম, উপসিচব (�ািণস�দ-১) ২০ নেভ�র ২০১৭ 
তািরখ �িম�া �জলার দাউদকাি� উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�ার দ�র 
এবং উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র পিরদশ �ন কেরেছন। 
(৪) জনাব �মাঃ হািম�র রহমান, উপসিচব (মৎ�-২) ১১ ও ১২ নেভ�র 
২০১৭ তািরখ চ�পাইনবাবগ� �জলার সরকাির �মারগ �রগী পালন �ক�, 
�জলা �ািণস�দ কম �কত�ার কায �ালয় এবং উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�ার 
কায �ালয় পিরদশ �ন কেরেছন। 
(৫) জনাব আ�ল মিতন, উপ�ধান ১৮ নেভ�র ২০১৭ তািরখ ময়মনিসংহ� 
িবএফআরআই ক��ক বা�বায়নাধীন “��াচাষ ��ি� উ�য়ন ও স�সারণ 
�ক� (২য় সংেশািধত)” শীষ �ক �কে�র কায ��ম পিরদশ �ন কেরেছন।  
(৬) জনাব এইচ,এম মিন��ামান, িসিনয়র সহকারী �ধান ০৬ নেভ�র 
২০১৭ মােস ময়মনিসংহ সদর “আ�িলক হ�স �জনন খামার” পিরদশ �ন 
কেরেছন। 
(৭) জনাব �মাহা�দ-আল-মা�ফ, সহকারী �ধান ০৮ নেভ�র ২০১৭ তািরখ 
রং�র সদেরর মৎ� উ�য়ন �কে�র কায ��ম পিরদশ �ন কেরেছন।  
(৮) জনাব �মাঃ আ�ল খােলক িমঞা, সহকারী সিচব ১৭-২০ নেভ�র 
২০১৭ তািরখ �ভালা �জলার চরফ�াশন উপেজলার উপেজলা মৎ� অিফস 
এবং উপেজলা �ািণস�দ অিফস পিরদশ �ন কেরেছন।     
(৯) জনাব �ক,এফ,এম, �জসমীন আখতার, উপসিচব (�ািণস�দ-৩) ১৫ 
নেভ�র ২০১৭ তািরখ ঢাকা �জলার �করাণীগ� উপেজলা �ািণস�দ 
কম �কত�ার কায �ালয়, উপেজলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয় এবং 
বা�বায়নাধীন িবিভ� �ক�/খামার পিরদশ �ন কেরেছন।  
(১০) �বগম িনগার �লতানা, উপসিচব (�ািণস�দ-২) ২০ নেভ�র ২০১৭ 
তািরখ �িম�া �জলার চাি�না উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�ার দ�র, 
িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র এবং এিপএ কায ��মসহ 
বা�বায়নাধীন িবিভ� �ক�/ সরকাির/ �বসরকাির খামারস�েহর কায ��ম 
পিরদশ �ন কেরেছন।  
    

(১) �জলা/ উপেজলা 
পয �ােয়র অিফস ও 
সংি�� এলাকায় 
বা�বায়নাধীন 
�ক�স�হ 
(এফিসিডআইসহ) 
পিরদশ �ন�ব �ক 
সফলতার/ ভাল 
িদকস�হ উে�খ করার 
সােথ সােথ �� 
িব��িতস�হ 
িব�ািরতভােব 
উে�খ�ব �ক �ত 
�িতেবদন  সিচব 
বরাবর ৭ িদেনর মে� 
উপ�াপন করেত হেব।   
(২) �জলা/উপেজলা 
পয �ােয়র অিফস 
পিরদশ �নকােল সং�ার 
উ��তন কম �কত�াগণ 
ক��ক অব�ই 
পিরদশ �ন �রিজ�াের 
মতামত িলিপব� 
করেত হেব।   
(৩) পিরদশ �নকােল 
কােজর �নগতমান ও 
বা�বায়ন অ�গিত 
িবষেয় �জার িদেত 
হেব।  
(৪) উ�য়ন �ক� ও 
বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি��� িবষয়�েলা 
পিরদশ �েন ��� িদেত 
হেব। 

(৫) পিরদশ �েন �দ� 
িনেদ �শনা/ মতামত 
বা�বায়ন িবষয়� 
তদারকী/ Follow 

up করেত হেব।  

অিতির� 
সিচব(সকল) 
��-সিচব  

(�ািণঃ-১/ ২) 
��-সিচব � 
ইেকানিম 
���ধান   

এ ম�ণালেয়র িন�বিণ �ত কম �কত�াগণ িডেস�র ২০১৭ মােস �জলা/ উপেজলা 
পয �ােয়র অিফস ও বা�বায়নাধীন �ক� পিরদশ �ন কেরেছন।   
(১) জনাব �মাঃ কাম��ামান, ��সিচব (�ািণস�দ) ২৬ িডেস�র ২০১৭ 
তািরখ �জলা �ািণস� কম �কত�ার কায �ালয় পিরদশ �ন কেরেছন।  
(২) জনাব জনাব অসীম �মার বালা, ��সিচব ৩০ িডেস�র ২০১৭ তািরখ 
ঢাকা �জলার সাভার� �ক�ীয় �গা-�জনন ও �� খামার পিরদশ �ন কেরেছন। 
(৩) জনাব �মাঃ হািম�র রহমান, উপসিচব (মৎ�-২) ৩১ িডেস�র ২০১৭ 
তািরখ রাজশাহী �জলা/উপেজলা �ািণস�দ অিফস ও চলমান �ক� 
পিরদশ �ন কেরেছন।  
(৪) �বগম �দেলায়ারা �বগম, উপসিচব (�ািণস�দ-১) ২০ িডেস�র ২০১৭ 
তািরখ বােগরহাট �জলার ফিকরহাট উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�ার দ�র 
পিরদশ �ন কেরেছন।  
(৫) জনাব আ�ল মিতন, উপ�ধান ০৯ িডেস�র ২০১৭ তািরখ সাতি�রা ও 
যেশার সদর মৎ� অিধদ�র ক��ক বা�বায়নাধীন “�া�পািনর িচংড়ী চাষ 
�ক�” শীষ �ক �ক� এবং িবএলআরআই ক��ক বা�বায়নাধীন ফডার 
গেবষণা উ�য়ন �কে�র কায ��ম পিরদশ �ন কেরেছন। 
(৬) জনাব নাসিরন �লতানা, িসিনয়র সহকারী সিচব িডেস�র ২০১৭ মােস 
চ�দ�র� িবএফআরআই অিফস পিরদশ �ন কেরেছন। 
(৭) জনাব এইচ,এম মিন��ামান, িসিনয়র সহকারী �ধান ১৭ িডেস�র 
২০১৭ তািরখ �লনা �জলার পাইকগাছা উপেজলা মৎ� ও �ািণস�দ অিফস 
পিরদশ �ন কেরেছন। 
(৮) জনাব �লেকশ ম�ল, িসিনয়র সহকারী �ধান ০৮ িডেস�র ২০১৭ 
তািরখ মৎ� অিধদ�র ক��ক বা�বায়নাধীন মািনকগ� �জলার িসংগাইর 
উপেজলায় িবল নাস �ারী �াপন �ক� পিরদশ �ন কেরেছন। 
(৯) জনাব মাহ�দা মা�ম, সহকারী �ধান ২৭-২৮ িডেস�র ২০১৭ তািরখ 
চ��াম ইছাগনর, চ��ােম িবএফিডিস ক��ক বা�বায়নাধীন মাি� চ�ােনল 
ি�মওেয় িনম �াণ �ক� এবং �মিরন িফশািরজ একােডিম ক��ক বা�বািয়ত 
বাংলােদশ �মিরন িফশািরজ একােডিমর �ািত�ািনক উ�য়ন ও 
�জারদারকরণ �ক� পিরদশ �ন কেরেছন। 
(১০) জনাব �মাহা�দ নাজ�ল হক, সহকারী �ধান ০৮ িডেস�র ২০১৭ 
তািরখ প�য়াখালী সদর হ�াচারীসহ আ�িলক হ�স �জনন খামার �াপন (৩য় 
পয �ায়) (২য় সংেশাধনী) �কে�র আওতায় চলমান কায ��ম পিরদশ �ন 
কেরেছন। 
(১১) জনাব �মাঃ আ�ল খােলক িমঞা, সহকারী সিচব ২০ িডেস�র ২০১৭ 
তািরখ বােগরহাট �জলার ফিকরহাট উপেজলার িসিনয়র উপেজলা মৎ� 
অিফস পিরদশ �ন কেরেছন।  
 

    

৪.৬ ম�ণালেয়র কায ��ম 
স�েক� ইেলক�িনক 
ও ি�� িমিডয়ায় 

মৎ� অিধদ�রঃ সমেয়াপেযাগী ও অিধক ���্�ণ � িবষয় িনয়িমত 
�চােরর িনিম� মৎ� অিধদ�েরর বাৎসিরক �রাড �াপ ��ত কের 
তদা�যায়ী �রিডও, �টিলিভশেন (�বসরকাির চ�ােনলসহ) �চার এবং 

(ক) সমেয়াপেযাগী ও 
অিধক ����ণ � িবষয় 
িনয়িমত �চােরর 

DG, DoF, 
DG, DLS, 
DG, BFRI, 

মৎ� অিধদ�রঃ সমেয়াপেযাগী ও অিধক ��্��ণ � িবষয় িনয়িমত �চােরর 
িনিম� মৎ� অিধদ�েরর বাৎসিরক �রাড �াপ ��ত কের তদা�যায়ী 
�রিডও, �টিলিভশেন (�বসরকাির চ�ােনলসহ) �চার এবং ওেয়বসাইেট 



�চার  
 

ওেয়বসাইেট �কােশর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা হেয়েছ। �স ��ি�েত 
িবগত ২৫.০১.২০১৭ ি�. তািরেখ সদর দ�রসহ মাঠ পয �ােয় িনয়িমত �চার 
কায ��ম বা�বায়েনর জ� প� ��রণ করা হেয়েছ।   
১। �টিলিভশেন �চার: 

 বাংলােদশ �টিলিভশেন গত ২২ নেভ�র তািরেখ �িষ িবষয়ক “�পািল 
ফসল” অ��ােন “ইউিনয়ন পয �ােয় মৎ�চাষ ��ি� �সবা স�সারণ 
�ক� (২য় পয �ায়)” এর কায ��ম িবষয়ক �িতেবদন �চািরত হয়। 

 জাটকা সংর�ণ কায ��ম সং�া� খবর িবিভ� �িভ চ�ােনেলর �েল 
�চািরত হে�। 

 বাংলােদশ �টিলিভশন �িতিদন সকাল ৭:৩০ িমিনেট “বাংলার �িষ” 
অ��ােন ৫ িমিনট �াপী মৎ� িবষয়ক িবিভ� �িতেবদন �চািরত 
হে�।  

২। পি�কায় �কাশ: 

 ০৪/১১/২০১৭ ি�. তািরেখ �দিনক বাংলােদশ �িতিদন পি�কায় 
“��েত�ই িবি� হেয় যাে� িত�ার তাজা ইিলশ” শীষ �ক �িতেবদন 
�কািশত হয়।  

 ০৫/১১/২০১৭ ি�. তািরেখ �দিনক �থম আেলা পি�কায় “�া� পািনর 
মাছ চােষ নীরব িব�ব” শীষ �ক �িতেবদন �কািশত হয়। 

 ০৭/১১/২০১৭ ি�. তািরেখ �দিনক �থম আেলা পি�কায় “ছয় লাখ 
ছাড়ােব ইিলেশর উৎপাদন” শীষ �ক �িতেবদন �কািশত হয়। 

 ২৯/১১/২০১৭ ি�. তািরেখ �দিনক �গা�র পি�কায় “ইিলেশর উৎপাদন 
�ি�েত বাংলােদশ এখন �রাল মেডল” শীষ �ক �িতেবদন �কািশত হয়। 

 ৩০/১১/২০১৭ ি�. তািরেখ �দিনক সমকাল পি�কায় “সংর�ণ �ব�া 
রফতািন?” শীষ �ক �িতেবদন �কািশত হয়। 

 জাটকা সংর�ণ কায ��মসং�া� �িতেবদন িবিভ� জাতীয় ও অনলাইন 
পি�কায় �কািশত হেয়েছ। 

৩। �সা�াল িমিডয়ায় �চার: 
িনয়িমতভােব মৎ� িবভাগ স�িক�ত ����ণ � সকল কায ��ম �ফস�ক 
�পেজ �চািরত হে�। 
৪। �রিডওেত �চার:  
�িত স�ােহ “�দশ আমার মা� আমার” ও “�সানালী ফসল” নােম ১� কের 
২� �ামা� অ��ান এবং মােস �মাট ৮� �ামা� অ��ান বাংলােদশ 
�বতাের িনয়িমত �চািরত হে�। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ ১। �টিলিভশেন স�চারঃ  
১। গয়াল পালেনর ���, দাির� িবেমাচেন গয়াল মাংেসর �িত মা�েষর 
আকষ �ন বাড়ােনার জ� �ামা� িচ� চ��াম িব � িভ, িস � িভ, �বশাখী 
�িভ, ২১ �শ �িভ-�ত �চািরত হেয়েছ। 
২। পািখর সােথ �পাি�র �দশ �নী চ�ােনল আই, এসএ �িভ, �বশাখী �িভ, 
চ�ােনল-২৪, িব�িভ ও িস�িভেত �চািরত হেয়েছ। 
২। পি�কায় �কাশঃ  
�ািণজ স�েদ স�ি�র পেথ এিগেয় যাে� বাংলােদশ। দশ বছের �ধ িডম 
মাংেসর উৎপাদন �বেড়েছ ি��েণর ও �বিশ। �দেশর িবিভ� অ�েল 

িনিম� বাৎসিরক 
�রাড�াপ ��ত�ব �ক 
তদা�যায়ী �রিডও 
�টিলিভশেন 
(�বসরকাির 
চ�ােনলসহ) �চার এবং 
ওেয়বসাইেট �কােশর 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেত হেব।  
(খ) ম�ণালেয়র 
কায ��ম স�েক� ব�ল 
�চােরর জ� মৎ� ও 
�ািণস�দ ত� দ�র 
ক��ক কম � পিরক�না 
�ণয়ন ও ��মািসক 
িনউজ �লটার �কাশ 
করেত হেব।  
(গ) �চািরত� তে�র 
সফট কিপ 
ইেলক�িনক ও ি�� 
িমিডয়ায় �চােরর জ� 
ম�ণালেয়র ত� ও 
গণসংেযাগ কম �কত�া 
(PRO)-�ক �দান 
করেত হেব (pro@ 
mofl.gov.bd)।  
(ঘ) মৎ� ও 
�ািণস�দ �স�েরর 
িবিভ� �ব� পি�কায় 
�কােশর �ব�া �হণ 
করেত হেব।  

DG, BLRI, 
উপপিরচালক, 

মৎ� ও 
�ািণস�দ ত� 

দ�র 

�কােশর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা হেয়েছ। �স ��ি�েত িবগত 
২৫.০১.২০১৭ ি�. তািরেখ সদর দ�রসহ মাঠ পয �ােয় িনয়িমত �চার 
কায �া�ম বা�বায়েনর জ� প� ��রণ করা হেয়েছ।   
১। �টিলিভশেন �চার: মাই �িভেত গত ০৮ িডেস�র তািরেখ “�পািল বাত�া” 
অ��ােন “ইউিনয়ন পয �ােয় মৎ�চাষ ��ি� �সবা স�সারণ �ক� (২য় 
পয �ায়)” এর কায ��ম িবষয়ক �িতেবদন �চািরত হয়। 

 মাই �িভেত গত ২২ িডেস�র তািরেখ “�পািল বাত�া” অ��ােন 
“ইউিনয়ন পয �ােয় মৎ�চাষ ��ি� �সবা স�সারণ �ক� (২য় পয �ায়)” 
এর কায ��ম িবষয়ক �িতেবদন �চািরত হয়। 

 “ইউিনয়ন পয �ােয় মৎ�চাষ ��ি� �সবা স�সারণ �ক� (২য় পয �ায়)” 
এর কায ��ম স�িক�ত জািরগান িবিভ� �িভ চ�ােনেল �চািরত হয়। 

 জাটকা সংর�ণ কায ��ম সং�া� খবর িবিভ� �িভ চ�ােনেলর �েল 
�চািরত হে�। 

 বাংলােদশ �টিলিভশন �িতিদন সকাল ৭:৩০ িমিনেট “বাংলার �িষ” 
অ��ােন ৫ িমিনট �াপী মৎ� িবষয়ক িবিভ� �িতেবদন �চািরত হে�। 

২। পি�কায় �কাশ: ২৯/১২/২০১৭ ি�. তািরেখ �দিনক �থম আেলা 
পি�কায় “ইিলেশর উৎপাদন ৫ লাখ �মি�ক টন” শীষ �ক �িতেবদন 
�কািশত হয়। 

 ২৬/১২/২০১৭ ি�. তািরেখ �দিনক ইে�ফাক পি�কায় “মৎ� খাত অজ�ন 
ও আগামী িদেনর চ�ােল�” শীষ �ক �িতেবদন �কািশত হয়। 

 জাটকা সংর�ণ কায ��ম সং�া� �িতেবদন িবিভ� জাতীয় ও অনলাইন 
পি�কায় �কািশত হেয়েছ। 

৩। �সা�াল িমিডয়ায় �চার: িনয়িমতভােব মৎ� িবভাগ স�িক�ত ����ণ � 
সকল কায ��ম �ফস�ক �পেজ �চািরত হে�। 
৪। �রিডওেত �চার: �িত স�ােহ “�দশ আমার মা� আমার” ও “�সানালী 
ফসল” নােম ১� কের ২� �ামা� অ��ান এবং মােস �মাট ৮� �ামা� 
অ��ান বাংলােদশ �বতাের িনয়িমত �চািরত হে�। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ ১। �টিলিভশেন স�চারঃ িডেস�র/ ১৭ মােস 
িডেমর উপকািরতা ও িডেমর ��� স�েক� চ�ােনল আই, �বশাখী �িভ, 
য�না �িভ, এ�েশ �িভ, িস�িভ, িব�িভ ও চ�ােনল-২৪ এ জনগেণর 
সেচতনতা �ি�র লে�� স�চািরত হেয়েছ। 
২। পি�কায় �কাশঃ রাজশাহীর �গাদাগাড়ীেত হািববা খা�ন ১ হাজার ২০০ 
টাকা ঋণ িনেয় �ই� �ভড়া িকেন �ভড়া পালন �� কের �ভড়া �ি�েত 
�কারবানীর সমেয় পািলত �ভড়া িবি� কের �ভড়ার খামার স�সারণ কেরন। 
�ভড়ার খামার �থেক আয়�ত অথ � �থেক ��স-হািববা দ�িতর সংসােরর 
অভাব অনটন �র হয়। �ভড়ার খামার �থেক  বছের ৪০ �থেক ৫০ লাখ টাকার 
�ভড়া িবি� কের �িষপ� বহেনর জ� �ইট �িল ও ২০ লাখ টাকায় �ই� 
িভটামা� �য় কের এক� িভটামা�েত ১০ লাখ টাকা �েয় এক� ��র 
বািড় �তির কেরেছন। যা �দিনক করেতায়া পি�কায় �কািশত হেয়েছ। 
�ািণস�দ উৎপাদন উপকরণ ও �ািণজাত খাে�র মান িনয়�ণ গেবষণাগার 
�াপন �ক�’র ত�বধােন রাজধানীর অ�ের সাভােরর িসএমিব �মােড় ১.৬৪ 
একর জিমেত গেড় �তালা হেব এ গেবষণাগার। �কে�র কায ��ম স�� হেল 
�ািণস�দ উৎপাদেন �ব�ত উপকরণ �যমনঃ প�-পািখর খা�, ঔষধ, 



উৎপাদন হওয়া িডম ও �ধ ছিড়েয় যাে� �দেশর নানা�াে�। �দেশর সাধারণ 
মা�ষ �মটাে� তার �েয়াজনীয় �ি�র চািহদা। �ািণস�দ অিধদ�র িভশন 
২০২১ এ �দেশর ৮৫ ভাগ মা�েষর জ� �ি� স�� খাবার িনি�ত করার 
ল��মা�া িনেয় কাজ করেছ। �দেশর �িষ জিম পয �ায়�েম কমার ফেল সব 
��ণীর মা�ষই এখন �ািণস�দ উৎপাদেন �কঁেছ। অ� �িঁজেত অিধক 
লাভবানসহ িনেজেদর ভা� উ�য়ন ও চািহদা �মটােত এই উৎপাদন বাড়েছ 
আর �দশ এিগেয় যাে� স�ি�র পেথ এক� লীড Cover িনউজ গত 
১৮/১১/২০১৭ তািরেখর �দিনক জনক� পি�কায় �কািশত হেয়েছ। 
৩। �সাসাল িমিডয়াঃ িনয়িমতভােব �ািণস�দ সংি�� ����ণ � সকল 
কায ��ম �ফস�ক �পেজ �চািরত হে�। 
৪। �রিডওেত �চারঃ সমেয়াপেযাগী ও অিধক ����ণ � িবষয় িনয়িমত 
�চােরর িনিম� বাৎসিরক �রাড�াপ ��ত�ব �ক তদা�যায়ী �রিডও 
�টিলিভশেন (�বসরকারী চ�ােনলসহ) �চার এবং ওেয়বসাইেট �কােশর 
�েয়াজনীয় �ব�া �হন করা হেয়েছ। �ািণস�দ অিধদ�েরর ২৪/০৯/২০১৭ 
ি�ঃ তািরেখর নং- ৩৩.০১.০০০০.১১২.৫৮.৩৫৬.০৭-৯১৪(১) সং�ক 
�ারেক কািত�ক- �পৗষ/১৪২৪ ব�া� পয �� বাংলােদশ �বতাের �িষ িবষয়ক 
জাতীয় ও আ�িলক অ��ােন ‘‘�দশ আমার মা� আমার’’ এবং �সানালী 
ফসল’ �চািরত� �ািণস�দ িবষয়ক ��মািসক �িতেবদন ম�ণালেয় 
��রণ করা হেয়েছ। �িত স�ােহ �দশ আমার মা� আমার ও �সানালী ফসল 
অ��ােন �ািণস�দ িবষয়ক কায ��ম বাংলােদশ �বতাের িনয়িমতভােব 
�চার হে�।   
িবএলআরআইঃ িবিভ� �বসরকারী চ�ােনলসহ িব�িভ এবং িবএলআরআই 
ওেয়বসাইেট িনয়িমতভােব �কাশ করা হে�।  
িবএফআরআইঃ ১) ১৭-১১-২০১৭ ইং তািরেখ ৬� অভয়া�েমর উপর  
�দিনক ইে�ফাক পি�কায় “আেরা সােড় চার �কা� জাটকা সংরি�ত হেব” 
শীষ �ক সংবাদ �কািশত হেয়েছ। 
২)  ১৯-১১-২০১৭ ইং তািরেখ স�জ বাংলােদশ ২৪.কম এ “িবএফআরআই-
এর গেবষণায় �িতি�ত হে� ইিলেশর ৬� অভয়া�ম” শীষ �ক সংবাদ 
�কািশত হেয়েছ।  
৩)২৯-১১-২০১৭ ইং তািরেখ �দিনক �গা�র পি�কায় ইনি��উেটর 
মহাপিরচালক ক��ক িলিখত “ইিলেশর উৎপাদন �ি�েত বাংলােদশ এখন 
�রাল মেডল” শীষ �ক আ� �েকল �কািশত হেয়েছ। 
৪) ১৯-১১-২০১৭ ইং তািরেখ �দিনক নয়া িদগ� পি�কায় “বিরশােল হে� 
ইিলেশর ৬� অভয়া�ম” শীষ �ক সংবাদ �কািশত হেয়েছ। 
৫) ২৩-১১-২০১৭  ইং তািরেখ �দিনক ইে�ফাক পি�কায় ইনি��উেটর 
মহাপিরচালক ক��ক িলিখত “ইিলশ �ব�াপনা �কৗশেলর সাফ�” শীষ �ক 
আ� �েকল �কািশত হেয়েছ। 
৬) গত ২৮-১১-২০১৭ ইং তািরেখ এ�েশ �িভেত “এ�েশ িবজেনজ” 
অ��ােন মৎ� গেবষণা ও উ�য়ন িনেয় িবএফআরআই-এর মহাপিরচালক 
এর লাইভ অ��ান �চািরত হয়। 
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ সমেয়াপেযাগী ও অিধক ����ণ � 
িবষয় িনয়িমত �চােরর িনিম� বাৎসিরক �রাড�াপ ��ত করার িবষয়� 
�ি�য়াধীন আেছ। �চািরত� তে�র সফট কিপ ইেল�িনক ও ি�� 

�জনন উপকরণ ইত�ািদ এবং উৎপািদত ��ািদর মান িনয়�েণর মা�েম 
�ািণস�েদর উৎপাদনেক �রাি�ত কের �দেশর খা� িনরাপ�া র�ায় 
����ণ � �িমকা রাখেব। এছাড়া �নগত মানস�� মাংস ও মাংসজাত 
��ািদ র�ািনর মা�েম �বেদিশক ��া অজ�েনও সহায়ক হেব যা �দিনক 
পাে�রী পি�কায় �কািশত হেয়েছ।  
৩। �সাসাল িমিডয়াঃ িনয়িমতভােব �ািণস�দ সংি�� ����ণ � সকল 
কায ��ম �ফস�ক �পেজ �চািরত হে�। 
৪। �রিডওেত �চারঃ সমেয়াপেযাগী ও অিধক ����ণ � িবষয় িনয়িমত 
�চােরর িনিম� বাৎসিরক �রাড�াপ ��ত�ব �ক তদা�যায়ী �রিডও 
�টিলিভশেন (�বসরকারী চ�ােনলসহ) �চার এবং ওেয়বসাইেট �কােশর 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা হেয়েছ। �ািণস�দ অিধদ�েরর ২০/১২/২০১৭ 
ি�ঃ তািরেখর নং- ৩৩.০১.০০০০. ১১২.৫৮.৩৫৬.১৭-১২৫১ সং�ক �ারেক 
মাঘ- �চ�/১৪২৪ ব�া� পয �� বাংলােদশ �বতাের �িষ িবষয়ক জাতীয় ও 
আ�িলক অ��ােন ‘‘�দশ আমার মা� আমার’’ এবং �সানালী ফসল’ 
�চািরত� �ািণস�দ িবষয়ক ��মািসক �িতেবদন ম�ণালেয় ��রণ করা 
হেয়েছ। �িত স�ােহ �দশ আমার মা� আমার ও �সানালী ফসল অ��ােন 
�ািণস�দ িবষয়ক কায ��ম বাংলােদশ �বতাের িনয়িমতভােব �চার হে�।   
িবএলআরআইঃ MZ 01/12/17 wLªt Zvwi‡L evsjv‡`k cÖvwYm¤ú` 
M‡elYv Bbw÷wUDU (weGjAviAvB) Gi AvÂwjK †K›`ª bvBÿ¨sQwo, 
ev›`ievb Ges 6 I 7 wW‡m¤̂i 2017 wLªt Zvwi‡L AÎvwd‡mi cÖavb 
Kvhv©j‡q 2016-17 A_© eQ‡i mgvß M‡elYvmg~‡ni djvdj I AMÖMwZ 
ch©v‡jvPbv Ges fwel¨r M‡elYv cwiKíbv MÖn‡Yi j‡ÿ¨Ó evwl©K wimvP© 
IqvK©mc-2017Ó Abyôvb AbywôZ n‡q‡Q| D³ Abyôv‡b cÖavbAwZw_ 
wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb, grm¨ I cÖvwYm¤ú` gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x 
Rbve bvivqb P›`ª P›`, Ggwc g‡nv`q Ges mfvcwZZ¡ K‡ib 
weGjAviAvB Gi gnvcwiPvjK| ev›`রevb ‡Rjvi AwZwi³ †Rjv 
cÖkvmK Rbve †gvt kwdDj Avjg AvÂwjK †K‡›`ª Ges cÖavb Kvh©vj‡q 
weGAviwm Gi wbe©vnx †Pqvig¨vb W. fvM¨ ivYx ewYK we‡kl AwZw_ 
wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb| AviI Dcw¯’Z wQ‡jb weGjAviAvB Gi wmGmI 
W. †gvt AvRnviæj Bmjvg ZvjyK`vi, wcGmI W. †gvt Gimv`y¾vgvb, 
W. bv_yivg miKvi, W. Gm Gg RvnvOMxi †nv‡mb, †gRi †gvt Avkivd 
Avjx, 31 wewRwe bvBÿ¨sQwo AwZwi³ cywjk mycvi Rbve †gvt 
Kvgiæ¾vgvb, ev›`ievb, cve©Z¨ †Rjv, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi Rbve 
Gm Gg miIqvi Kvgvj, bvBÿ¨sQwo Dc‡Rjv AvIqvgxjxM Gi �M¥ 
AvnevqK I m`i �চয়ার�ান Rbve Zmwjg BKevj †PŠayix| িবিভ� 
wek^we`¨vj‡qi cÖ‡dmi I D×©Zb weÁvbxe„›` AskMÖnY K‡i‡Qb| wewfbœ 
†emiKvix P¨v‡bjmn wewUwe Ges weGjAviAvB I‡qemvB‡U wbqwgZfv‡e 
cÖKvk Kiv n‡”Q|  
িবএফআরআইঃ ১) ২৬-১২-২০১৭ ইং তািরেখ �দিনক ইে�ফাক পি�কায়   
‘‘মৎ� খাত: অজ�ন ও আগামী িদেনর চ�েল�” শীষ �ক সংবাদ �কািশত 
হেয়েছ। 
২) পাি�ক �িষ ��ি� পি�কার িডেস�র/১৭ ১ম পে� ‘‘মা ইিলশ সংর�ণ: 
ইিলশ উৎপাদেনও বাংলােদশ �রাল মেডল” শীষ �ক �ব� �কািশত হেয়েছ। 



িমিডয়ায় �চােরর জ� ম�ণালেয়র ত� ও গণসংেযাগ কম �কত�া (PRO)-
�ক �দান করা হেব।  

৩) পাি�ক �িষ ��ি� পি�কার িডেস�র/১৭ ১ম পে� ‘‘�দশী �ক মােছর 
�পানা উৎপাদন ও চাষ �ব�াপনা” শীষ �ক �ব� �কািশত হেয়েছ। 
৪) মািসক খামার পি�কায় িডেস�র ২০১৭ সং�ায় ‘‘মা ইিলশ সংর�ণ: 
ইিলশ উৎপাদেনও বাংলােদশ �রাল মেডল” শীষ �ক �ব� �কািশত হেয়েছ। 
৫) মািসক খামার পি�কায় িডেস�র/১৭ সং�ায় ‘‘ভাসমান খ�চায় মা�র 
মােছর চাষাবাদ �কৗশল” শীষ �ক �ব� �কািশত হেয়েছ। 
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ সমেয়াপেযাগী ও অিধক ����ণ � 
িবষয় িনয়িমত �চােরর িনিম� বাৎসিরক �রাড�াপ ��ত করার িবষয়� 
�ি�য়াধীন আেছ। �চািরত� তে�র সফট কিপ ইেল�িনক ও ি�� 
িমিডয়ায় �চােরর জ� ম�ণালেয়র ত� ও গণ সংেযাগ কম �কত�া (PRO)-
�ক �দান করা হেব। 

৪.৭ অিডট আপি�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িডেস�র ২০১৭ : 
(১) ি�প�ীয় সভার দািয়��া� কম �কত�া জনাব �দেলায়ারা �বগম, উপসিচব 
(�ািণস�দ-১ অিধশাখা) Gi সভাপিতে� বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন 
কেপ �ােরশন এর আওতাধীন �লনা িবভােগর  মৎ� �ি�য়াকরণ ও িবপনন 
�ক�, মংলা, বােগরহাট এবং মৎ� অবতরণ ও পাইকারী মৎ� বাজার, 
�লনা অিফস�েয়র অিন�� অিডট আপি� িন�ি�র লে�� �লনা অিফেসর 
সে�লন কে�  ২১/১২/২০১৭ ি�ঃ তািরেখ ি�প�ীয় অ�ি�ত হেয়েছ।  উ� 
সভায় ৩০� অিডট আপি� িনেয় আেলাচনা করা হয়।  উ� ৩০� অিডট 
আপি�র মে� ০৯� আপি� িন�ি�র �পািরশ করা হেয়েছ, অবিশ� ২১� 
আপি� একই ধরেণর (অনাদায়ী) হওয়ায়  আপি��েলা ১� অ�ে�েদ 
একী�ত করতঃ পরবত�কােল আপি�� �ডশীট জবাব ��রণ করার জ� 
সভায় �পািরশ করা হেয়েছ। 
(২) ি�প�ীয় সভার দািয়��া� কম �কত�া জনাব �মাঃ হািম�র রহমান, 
উপসিচব (মৎ�-২ অিধশাখা) Gi সভাপিতে� �ািণস�দ অিধদ�েরর 
আওতাধীন ঢাকা িবভাগীয় অিন�� অিডট আপি� িন�ি�র লে�� 
�ািণস�দ অিধদ�র, ঢাকা-এর সে�লন কে� ২৮/১২/২০১৭ ি�ঃ তািরেখ 
১৮� অিডট আপি� িনেয় ি�প�ীয় সভা অ�ি�ত হেব।  
িবভাগওয়ারী অিডট আপি�র হালনাগাদ ত�ঃ মাস নেভ�র ২০১৭।  
  

ম�ণালয়/ 
দ�র/ 
অিধদ�র ও 
সং�ার নাম 

�মাট 
আপি�র 
সং�া 

(১৯৭২ হেত) 

�ম�ি�ত 
িন�ি�র 

�মাট সং�া 
(১৯৭২ হেত) 

হালনাগাদ 
অিন�� 

�মাট 
আপি�র 
সং�া 

ি�প�ীয় 
সভার 
সং�া 

ি�প�ীয় 
সভার 
সং�া 

ি�প�ীয় 
সভায় 
আপি� 

িন�ি�র 
�পািরশ 

ি�প�ীয় 
সভায় 
আপি� 

িন�ি�র 
�পািরশ 

ম�� 

মওপম ১১ ০৭ ০৪ - - - - * 

িডওএফ ১৩৭০৮ ৯৫৮৮ ৪১২০ ১ ২ ১৮ ৫৩ ** 

িডএলএস ৮৮০১ ৬০৩৩ ২৭৬৮ - - - - *** 

িবএফিডিস ১৮৩৪ ১২৬৬ ৫৬৮ - - - - **** 

িবএফআর আই ৬৪৬ ৫৫৯ ৮৭ - ১ - ১৭ ***** 

িবএলআর আই ৩১৪ ৭ ৩০৭ ১ - ২৩ -  
এমএফএ ২৩ ১৭ ৬ - - - -  
মপতদ ৫ ২ ৩ - - - -  
িবিভিস ১৪ - ১৪ - - - -  

 

* মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র ৪� অিডট আপি� িন�ি�র লে�� 
�ডশীট জবাব গত �ন/২০১৭ মােস িনরী�া অিফেস ��রণ করা হেয়েছ। 
** ১৯৭২ ি�ঃ হেত নেভ�র/১৭ ি�. পয �� মৎ� অিধদ�রাধীন সকল দ�র, 

(১) িনয়িমত ি�-প�ীয় 
ও ি�-প�ীয় সভা 
আেয়াজেনর মা�েম 
িনির�া আপি� 
িন�ি�করণ অ�াহত 
রাখেত হেব।  
 

(২) উইং �ধানগণ 
ক��ক ২/৩ মাস অ�র 
অিডট আপি� িবষেয় 
িনয়িমত সভা করেত 
হেব।   
(৩) িনেদ �শনা 
�মাতােবক ি�প�ীয় 
সভার সভাপিত 
ি�প�ীয় সভা 
আেয়াজেনর �ব�া 
�হণ করেবন।                                                         
(৪) িনধ �ািরত সমেয়র 
মে� িনরী�ার 
আপি�র জবাব �দান 
করেত হেব এবং 
জবাব �াসি�ক হেত 
হেব এবং �েয়াজনীয় 
কাগজপ� সং�� 
করেত হেব। 
(৫) িনরী�া আপি� 
িন�ি�র উপর জবাব 
��ত ও িন�ি�র 
প�িত িবষেয় 
অভ��রীণ �িশ�ণ 
�কােস � অ�� �� করেত 
হেব।  

অিতির� সিচব 
(�শাসন), সং�া 
�ধান (সকল) 

জা�য়াির ২০১৮ : 

(১) ি�প�ীয় সভার দািয়��া� কম �কত�া জনাব �মা: শিফ�ল ইসলাম, 
উপসিচব Gi সভাপিতে� মৎ� অিধদ�র এর আওতাধীন রং�র ও রাজশাহী 
িবভােগর মৎ� অিফস�েহর অিন�� অিডট আপি� িন�ি�র লে�� মৎ� 
স�সারণ ও �িশ�ণ �ক�, পাব �তী�র, িদনাজ�র এর সে�লন কে� ১৪-
০১-১৮ ও ১৫-০১-১৮ ি�ঃ তািরেখ ি�প�ীয় অ�ি�ত হেয়েছ। উ� সভায় 
৬৭� অিডট আপি� িনেয় আেলাচনা করা হয়। উ� ৬৭� অিডট আপি�র 
মে� ৪৮� আপি� িন�ি�র �পািরশ করা হেয়েছ, অবিশ� ১৯� আপি� 
সাধারণ অ�ে�দ ও অনাদায়ী ঋণ হওয়ায় আপি��েলার স�দয় ঋেণর অথ � 
আদায় কের  �ডশীট জবাব ��রণ করার জ� সভায় �পািরশ করা হেয়েছ। 
 

িবভাগওয়ারী অিডট আপি�র হালনাগাদ �িতেবদনাধীন মােসর নামঃ  
িডেস�র ২০১৭। 
 

ম�ণালয়/ 
দ�র/ 
অিধদ�র ও 
সং�ার নাম 

�মাট 
আপি�র 
সং�া 

(১৯৭২ হেত) 

�ম�ি�ত 
িন�ি�র 

�মাট সং�া 
(১৯৭২ হেত) 

হালনাগাদ 
অিন�� 

�মাট 
আপি�র 
সং�া 

ি�প�ীয় 
সভার 
সং�া 

ি�প�ীয় 
সভার 
সং�া 

ি�প�ীয় 
সভায় 
আপি� 

িন�ি�র 
�পািরশ 

ি�প�ীয় 
সভায় 
আপি� 

িন�ি�র 
�পািরশ 

ম�� 

মওপম ১১ ০৭ ০৪ - - - - * 
িডওএফ ১৩৭২৯ ৯৬২২ ৪১০৭ ১ - ২৩ - ** 
িডএলএস ৮৮৯১ ৬০২৬ ২৮২৯ - - - - *** 
িবএফিডিস ১৮৩৪ ১৩১৭ ৫১৭ - ১ - ৯ **** 
িবএফআর আই ৬৫৯ ৫৬১ ৯৮ - - - - ****

* 
িবএলআর আই ৩১৪ ২১ ২৯৩ ১ - - -  
এমএফএ ২৩ ১৮ ০৫ - - - -  
মপতদ ৫ ২ ৩ - - - -  
িবিভিস ১৪ - ১৪ - - - -  

 

*    মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র ৪� অিডট আপি� িন�ি�র লে�� 
�ডশীট জবাব গত �ন/২০১৭ মােস িনরী�া অিফেস ��রণ করা হেয়েছ। 

**  ১৯৭২ ি�ঃ হেত িডেস�র/১৭ ি�. পয �� মৎ� অিধদ�রাধীন সকল দ�র, 
সমা� ও চলমান �ক� দ�র হেত �া� ত� ও উপাে�র �ম�ি�ত 
আপি� ও িন�ি�র �মাট সং�া, অিন�ে�র �জর সং�া �দখােনা 
হেয়েছ। 

*** ১। ন�ন ১৭ � আপি� �িতেবদেন অ�� �� করা হেয়েছ। 



সমা� ও চলমান �ক� দ�র হেত �া� ত� ও উপাে�র �ম�ি�ত আপি� 
ও িন�ি�র �মাট সং�া, অিন�� �জর সং�া �দখােনা হেয়েছ। 
*** ১। ন�ন ৩৯ � আপি� �িতেবদেন অ�� �� করা হেয়েছ। 
২। �ডশীট জবােবর মা�েম ২� আপি�র িন�ি� প� পাওয়া িগেয়েছ। 
৩। ন�ন ১৩� আপি� �িতেবদেন অ�� �� করা হেয়েছ। 
৪।  ন�ন ০৩� আপি� �িতেবদেন অ�� �� করা হেয়েছ। 
৫। �ডশীট জবােবর মা�েম ১� আপি�র িন�ি� প� পাওয়া িগেয়েছ। 
৬। ন�ন ০৮� আপি� �িতেবদেন অ�� �� করা হেয়েছ। 
**** মৎ� খােত অিডট আপি�র ৩য় পয �ােলাচনা সভার িস�া� 
�মাতােবক অিডট অিধদ�েরর সােথ িরকনসাইল স�� করা হেয়েছ। 
িরকনসাইল অ�যায়ী অিন�� অিডট আপি�র সং�া ৫১৭ � যার মে� 
সাধারণ অ�ে�দ ৩৪৫� এবং অি�ম অ�ে�দ ১৬৩ �। পাথরঘাটা �কে�র 
২০১০-২০১৬ অথ � বছেরর িনরী�া আপি�র অি�ম অ�ে�দ নং-১, ৩, ৪, ৫, 
৬ ও ৭ এর �ডশীট জবাব সংেশাধন�ব �ক ��রণ করা হেয়েছ। কা�াই �লেক 
মৎ� উৎপাদন �ি�, সংর�ণ ও �ব�াপনা �জারদারকরণ �ক� 
(কে�ােন�-এ িবএফিডিস’র অংশ), রা�ামা� এর ২০১৩-১৬ অথ � বছেরর 
অিডট আপি�র অি�ম অ�: ২ এর �ডশীট জবাব ��রণ করা হেয়েছ।  
***** ইনি��উেটর �মাট ৮৭(সাতািশ)� অিন�� অিডট আপি�র মে�ঃ 
(ক) ৪৯ (উনপ�াশ)� আপি�র জবাব ��রণ করা হেয়েছ।  
(খ) ২৭ (সাতাশ)� আপি�র জবাব পরবত� ম�� পাওয়া �গেছ। এর মে�  
(১) ৪�র ি�প�ীয় িম�ং হেয়েছ। (আেয়র টাকা ড�ািনশ এ�ামেবসীেক 
�দান, এলিস-র মা�েম �েয়র উপর ভ�াট কত�ন, বাড়ী ভাড়া আদায়, 
িন�মােনর �ব��িতক পাখা �য়); (২) ৩�র বা�ব যাচাই হেয়েছ; (৩) 
২০�র জবাব �তরী �ি�য়াধীন।  
(গ) ১১� �ডশীট জবাব ��রণ করা হয় নাই এর মে�- (১) ২� আদালত 
স�িক�ত-িবেদেশ উ� িশ�া এবং পদবী সং�া�ঃ (�যমন-আদালেত 
িবচারাধীনঃ �ব�ািনক কম �কত�া সব �জনাব আিরফ �মা�ফা আল আরাবী, 
�বীর �মার রায়, �মা�ফা আলম, ম��র হক, আিন�র রহমান, মা�রী 
রানী সাহা, আমজাদ �হােসন, মাহ��ল আলম ও মাহ��র রহমান শাহ 
এবং কাম��ামান)। (২) ৯�র িবিভ� িবষেয়র উপর �ডশীট জবাব �তরী 
কায ��ম �ি�য়াধীন।  

 ২। �ডশীট জবােবর মা�েম ৬� আপি�র িন�ি� প� পাওয়া িগেয়েছ। 
 ৩। ি�-প�ীয় সভার �পািরেশর ��ি�েত ৯� আপি�র িন�ি� প� 

পাওয়া �গেছ। 
 ৪।  ন�ন ১০� আপি� �িতেবদেন অ�� �� করা হেয়েছ। 
 ৫। �ডশীট জবােবর মা�েম ৪� আপি�র িন�ি� প� পাওয়া িগেয়েছ। 
 ৬। �ডশীট জবােবর মা�েম ৭� আপি�র িন�ি� প� পাওয়া িগেয়েছ। 
****  বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর িনয়�ণাধীন মৎ� অবতরণ 
ও পাইকারী মৎ� বাজার, �লনা �কে� গত ২১.১২.২০১৭ ি�ঃ তািরেখ 
অ�ি�ত ি�-প�ীয় সভায় মংলা �কে�র ১৪� অি�ম অ�ে�েদর উপর 
আেলাচনা অ�ি�ত হয়। যার মে� ৭� অ�ে�দ িন�ি�র লে�� �পািরশ 
করা হেয়েছ এবং �লনা �কে� ১৬� অি�ম অ�ে�েদর উপর আেলাচনা 
অ�ি�ত হয় যার মে� ২� অ�ে�দ িন�ি�র লে�� �পািরশ করা হেয়েছ। 
কা�াই �লেক মৎ� উৎপাদন �ি�, সংর�ণ এবং �ব�াপনা �জারদারকরণ 
�ক�, রা�ামা� এর ২০১৩-১৪ হেত ২০১৫-১৬ অথ � বছেরর অিডট আপি�র 
সাধরণ অ�ঃ ১, ৩, ৪ ও ৫ এর �ডশীট জবাব ��রণ করা হেয়েছ। 
***** ইনি��উেটর �মাট ৯৮(আটান�ই)� অিন�� অিডট আপি�র 
মে�ঃ- 
(ক) ৫০ (প�াশ)� আপি�র জবাব ��রণ করা হেয়েছ।  
(খ) ২৫ (�িচশ)� আপি�র জবাব পরবত� ম�� পাওয়া �গেছ। এর মে�  
(১) ৪�র ি�প�ীয় িম�ং হেয়েছ। (আেয়র টাকা ড�ািনশ এ�ামেবসীেক �দান, 
এলিস-র মা�েম �েয়র উপর ভ�াট কত�ন, বাড়ী ভাড়া আদায়, িন�মােনর 
�ব��িতক পাখা �য়); (২) ১ �র বা�ব যাচাই হেয়েছ; (৩) ২০� জবাব �তরী 
�ি�য়াধীন।  
(গ) ২৩� �ডশীট জবাব ��রণ করা হয় নাই এর মে�- (১) ২� আদালত 
স�িক�ত-িবেদেশ উ� িশ�া এবং পদবী সং�া�ঃ (�যমন-আদালেত 
িবচারাধীনঃ �ব�ািনক কম �কত�া সব �জনাব আিরফ �মা�ফা আল আরাবী, 
�বীর �মার রায়, �মা�ফা আলম, ম��র হক, আিন�র রহমান, মা�রী রানী 
সাহা, আমজাদ �হােসন, মাহ��ল আলম ও মাহ��র রহমান শাহ এবং 
জবাব কাম��ামান)। (২) ২১�র িবিভ� িবষেয়র উপর �ডশীট জবাব �তরী 
কায ��ম �ি�য়াধীন। 

৪.৮ মামলা/ �মাক�মা  
িন�ি�   
  

  

সং�ার নাম �ি�ম 
�কাট � 

হাইেকাট � জজেকাট � �শাসিনক/ 
�শাঃআিপল 
�াই��নাল 

�মাবাইল 
�কাট � 

�মাট িন�ি�র 
সং� 

িডওএফ - ৪৮৭ - ১৯/ ১২  - ৫১৮ - 
িডএলএস ১২ ১০০ ১৬ ৪/৩ ৩৮ ১৭০ - 
িবএফিডিস ৫ ৯ ১৬ �ফৗজ: ২ - ৩২ - 
িবএফআরআই      ১১ - 
িবএলআরআই      ৩ - 
এমএফএ - - - - - - - 
ম�াতদ - - - - - - - 
িবিভিস - - - - - - - 

 

�মাট ১১� ন�ন িরট মামলা এ মােস পাওয়া �গেছ।   

অিন�� মামলাস�হ 
িন�ি�র িবষেয় 
িনয়িমত অ�সরণ�লক 
কায ��ম অ�াহত রাখা 
এবং �ত িন�ি�র 
�ব�া �হণ করেত 
হেব।  
 

সং�া �ধান 
(সকল), 
উপসিচব  
(আইন)  

 

সং�ার নাম �ি�ম 
�কাট � 

হাইেকাট � জজেকাট � �শাসিনক/ 
�শাঃআিপল 
�াই��নাল 

�মাবাইল 
�কাট � 

�মাট িন�ি�র 
সং� 

িডওএফ - ৪৮৯ - ১৯/ ১২  - ৫২০ - 
িডএলএস ১২ ১০০ ১৬ ৪/৩ ৩৮ ১৭০ - 
িবএফিডিস ৫ ১০ ১৬ �ফৗজ: ২ - ৩ - 
িবএফআরআই      ১১ - 
িবএলআরআই      ৩ - 
এমএফএ - - - - - - - 
ম�াতদ - - - - - - - 
িবিভিস - - - - - - - 

 

�মাট ১০� ন�ন িরট মামলা এ মােস পাওয়া �গেছ।   



৪.৯ �পনশন �কইস �ত 
িন�ি�   

অথ � ম�ণালেয়র গত ২৮/০১/২০১৪ তািরেখর সা��লার অ�যায়ী �পনশন 
�কইস �ত িন�ি�র কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব।   
 

মৎ� অিধদ�রঃ নেভ�র ২০১৭ মােস ০২ (�ই)� �পনশন �কস পাওয়া 
�গেছ এবং ০১ (এক)� �পনশন �কস িন�ি� হেয়েছ ও ০১ (এক)� �পনশন 
�কস িন�ি�র জ� �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ নেভ�র ২০১৭ মােস ৪� �পনশন �কস িন�ি� 
হেয়েছ। চলিত মােস আেরা ১� �পনশন ম�িরর আেবদন পাওয়া �গেছ যা 
�ি�য়াধীন।  

অিধদ�র/ দ�র/ 
সং�ার �পনশন 
�কইস�েলা অ�ািধকার 
িভি�েত �ত িন�ি� 
করেত হেব।    
 

অিতির� সিচব 

(মৎ�), ��-
সিচব 

(�ািণস�দ-
১/২), DG, 

DOF,  
DG, DLS  

 
 

মৎ� অিধদ�রঃ িডেস�র ২০১৭ মােস মৎ� অিধদ�েরর ০৩ (িতন)� 
�পনশন �কস িন�ি� হেয়েছ। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ িডেস�র ২০১৭ মােস ১� �পনশন �কস িন�ি� 
হেয়েছ এবং আেরা ১� �পনশন ম�িরর আেবদন পাওয়া �গেছ। উ� �পনশন 
�কস� চলিত মােস িন�ি� হেয়েছ। চলিত মােস আেরা ২� �পনশন ম�িরর 
আেবদন পাওয়া �গেছ যা �ি�য়াধীন। 

৪.১০ 
 

মৎ� ও �ািণস�দ 
অিধদ�েরর হালনাগাদ 
গািড়র সং�া িনধ �ারণ 
 
  

এ ম�ণালয় এবং ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ দ�র/ সং�ার �ওএ�ই 
�েযাপেযাগী ও হালনাগাদকরেণর লে�� ৩০ �ন ২০১৭ তািরখ পয �� ও 
িব�ামন �ায়ী/অ�ায়ী জনবল �ায়ী পদ কােলা কািলেত এবং অ�ায়ী পদ 
স�জ কািলেত িচি�ত কের যানবাহন ও অিফস সর�ামািদ উে�খ�ব �ক 
হালনাগাদ সাংগঠিনক কাঠােমার ত� ১২ িডেস�র ২০১৭ তািরখ 
জন�শাসন ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ।  

জন�শাসন ম�ণালেয়র 
সংেগ �যাগােযাগ 
অ�াহত রাখেত হেব।  
 
 
 

অিতির� সিচব 
(মৎ�) ��সিচব 
(�াস-১/ বােজট)/ 

সং�া �ধান 
(সকল) 

 

এ ম�ণালয় এবং ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ দ�র/ সং�ার �ওএ�ই 
�েযাপেযাগী ও হালনাগাদকরেণর লে�� ৩০ �ন ২০১৭ তািরখ পয �� ও 
িব�ামন �ায়ী/অ�ায়ী জনবল �ায়ী পদ কােলা কািলেত এবং অ�ায়ী পদ 
স�জ কািলেত িচি�ত কের যানবাহন ও অিফস সর�ামািদ উে�খ�ব �ক 
হালনাগাদ সাংগঠিনক কাঠােমার ত� ১২ িডেস�র ২০১৭ তািরখ জন�শাসন 
ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ।  

৪.১১ জনবেলর ডাটােবইজ 
��তকরণ   

মৎ� অিধদ�রঃ PDS সফটওয়�ার এর মা�েম মৎ� অিধদ�েরর 
জনবেলর ডাটােবইজ িনয়িমত আপেডট রাখার কায ��ম চলমান রেয়েছ। 
মৎ� অিধদ�ের একজন আই� অিভ� �লাকেক দািয়� �দােনর িবষেয় 
�েয়াজনীয় িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। কম �কত�ােদর বদিল/ পদায়ন/ 
িবেদশ �মেণর ��াব ��রেণর সময় সংি�� কম �কত�ার PDSসহ ��াব 
��রেণর িবষয়� অ�সরণ করা হে�। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ জনবেলর ডাটােবইজ (Database) িনয়িমত 
আপেডট রাখার জ� �ািণস�দ অিধদ�েরর আইিস� শাখার জনাব �মা: 
�সাহরাব �হােসন, �মাহা: িলয়াকত আলী ও �মা: শামীম �হােসন �ক দািয়� 
�দান করা হেয়েছ। কম �কত�ােদর (Database) এর কায ��ম স�� 
হেয়েছ। �ািণস�দ অিধদ�েরর ওেয়বসাইট (www.dls.gov.bd) এ   ” 
কম �কত�াগেণর ডাটােবজ “নােম সফটওয়ার� সং�� করা হেয়েছ। িনয়িমত 
আপেডট করা হে�।  �ািণস�দ অিধদ�েরর ডাটােবজ�েলা হেলা- 
১। অিফসারগেণর ডাটােবজ, 
২। অনলাইন িনেয়াগ ডাটােবজ 
৩। এস, এম, এস সািভ �স ডাটােবজ  
৪। �িশ�ণ ডাটােবজ।  
�িশ�ণ ডাটােবজ �তরীর কাজ স�� হেয়েছ। িবিভ� �ক�/দ�র হেত 
�িশ�ণাথ�েদর ডাটা এি�র কায ��ম চলেছ।  
িবএফিডিসঃ জনবেলর ডাটােবইজ �ণয়ন স�� করা হেয়েছ এবং িনয়িমত 
ডাটােবইজ আপেডট করা হে�।   
িবএফআরআইঃ ইনি��উেটর কম �কত�ােদর PDS হালনাগাদ করা হেয়েছ 
এবং িনয়িমত আপেডট করা হে�।  
িবএলআরআইঃ ১ম ��িণর জনবেলর ডাটােবজ ��ত কের মৎ� ও 
�ািণস�দ ম�ণালেয় ইেতা�েব � ��রণ করা হেয়েছ এবং িবএলআরআই এর 
ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেয়েছ। যা িনয়িমত হালনাগাদ করা হে�। এছাড়া 
অনলাইন PDS এর িলংক ওেয়বসাইেট সং�� করা হেয়েছ।  
�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ AÎ GKv‡Wwgi Rbe‡ji WvUv‡eBR 
GKv‡Wwgi I‡qemvB‡U Avc‡jvW Kiv Av‡Q Ges wbqwgZ Avc‡WU Kiv 

জনবেলর ডাটােবইজ 
িনয়িমত আপেডট 
করেত হেব।  
 

সং�া �ধান 
(সকল)   

মৎ� অিধদ�রঃ PDS সফটওয়�ার এর মা�েম মৎ� অিধদ�েরর 
জনবেলর ডাটােবইজ িনয়িমত আপেডট রাখার কায ��ম চলমান রেয়েছ। 
মৎ� অিধদ�ের একজন আই� অিভ� �লাকেক দািয়� �দােনর িবষেয় 
�েয়াজনীয় িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। কম �কত�ােদর বদিল/ পদায়ন/ 
িবেদশ �মেণর ��াব ��রেণর সময় সংি�� কম �কত�ার PDSসহ ��াব 
��রেণর িবষয়� অ�সরণ করা হে�।  
�ািণস�দ অিধদ�রঃ জনবেলর ডাটােবইজ (Database) িনয়িমত 
আপেডট রাখার জ� �ািণস�দ অিধদ�েরর আইিস� শাখার জনাব �মা: 
�সাহরাব �হােসন, �মাহা: িলয়াকত আলী ও �মা: শামীম �হােসন �ক দািয়� 
�দান করা হেয়েছ। কম �কত�ােদর (Database) এর কায ��ম স�� 
হেয়েছ। �ািণস�দ অিধদ�েরর ওেয়বসাইট (www.dls.gov.bd)-এ   ” 

কম �কত�াগেণর ডাটােবজ “নােম সফটওয়ার� সং�� করা হেয়েছ। িনয়িমত 
আপেডট করা হে�।  �ািণস�দ অিধদ�েরর ডাটােবজ�েলা হেলা- 
১। অিফসারগেণর ডাটােবজ 
২। অনলাইন িনেয়াগ ডাটােবজ 
৩। এস, এম, এস সািভ �স ডাটােবজ 
৪। �িশ�ণ ডাটােবজ। 
�িশ�ণ ডাটােবজ �তরীর কাজ স�� হেয়েছ। িবিভ� �ক�/দ�র হেত 
�িশ�ণাথ�েদর ডাটা এি�র কায ��ম চলেছ। 
িবএফিডিসঃ জনবেলর ডাটােবইজ িনয়িমত আপেডট করা হয়।  
িবএফআরআইঃ ইনি��উেটর কম �কত�ােদর PDS হালনাগাদ করা হেয়েছ 
এবং িনয়িমত আপেডট করা হে�।    
িবএলআরআইঃ ১ম ��িণর জনবেলর ডাটােবজ��ত কের মৎ� ও 
�ািণস�দ ম�ণালেয় ইেতা�েব � ��রণ করা হেয়েছ এবং িবএলআরআই এর 
ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেয়েছ। যা িনয়িমত হালনাগাদ করা হে�। এছাড়া 
অনলাইন PDS এর িলংক ওেয়বসাইেট সং�� করা হেয়েছ। 
�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ অ�গিতঃ অ� একােডিমর জনবেলর 
ডাটােবইজ একােডিমর ওেয়বসাইেট আপেলাড করা আেছ এবং িনয়িমত 

আপেডট করা হে� (www.mfacademy.gov.bd)।    



n‡”Q (www.mfacademy.gov.bd)|   

বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ জনবেলর ডাটােবজ িনয়িমত আপেডট 
করা হে�।  

বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ জনবেলর ডাটােবজ িনয়িমত আপেডট 
করা হে�। 

৪.১২ বেকয়া িব��ৎ িবল ও 
�িম উ�য়ন কর 
পিরেশাধ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

এ ম�ণালেয়র অধীন দ�র/ অিধদ�র/ সং�ার বেকয়া িব��ৎ িবল ও �িম 
উ�য়ন কেরর (বরা� ও �য়) িববরণ িন��পঃ  

 
সং�ার নাম িব��ৎ িবল 

২০১৭-২০১৮ 
�িম উ�য়ন কর 
২০১৭-২০১৮ 

�পৗর কর 
২০১৭-২০১৮ 

বরা� �য় বরা� �য়  বরা� �য় 
িডওএফ চলিত ২০১৭-১৮ অথ �বছের িবিভ� দ�েরর অ��েল চািহদার ��ি�েত নেভ�র, 

২০১৭ পয �� িব��ৎ িবল খােত ২,৮০,৯৯,০০০/- টাকা, পািনর িবল খােত 
২০,২৬,০০০/- টাকা, �িম উ�য়ন করখােত ৯৮,৭৬,০০০/- টাকা এবং �পৗর কর 
খােত ৪৩,০৫,০০০/- টাকা বরা� �দান করা হেয়েছ।  

িডএলএস ৯২৯৬৩ ১৩৫৮০ ১৭২০০ - ৯২৯৬৩ ১৩৫৮০ 
িবএফিডিস - - - - - - 

িবএফআরআই - - - - - - 
িবএলআরআই িব��ৎ িবল এবং �িম উ�য়ন কর িনয়িমত পিরেশাধ করা হে�। 
এমএফএ একােডিমর িব��ৎ িবল ও �াস িবল হালনাগাদ পিরেশািধত আেছ। িনজ� গভীর 

নল�প এর পািন �ব�ত হয়। একােডিমর �ভাগ দখলাধীন ১০.৩৩ একর �িম 
বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন হেত ইজারা �িহত িবধায় �িম উ�য়ন কর উ� 
সং�ােক িনয়িমত পিরেশাধ করা হে�।  

ম�াতদ - - - ম�াতদ - - 
িবিভিস  িনয়িমত িব��ৎ িবল পিরেশাধ করা হে�।  

 

বেকয়া িব��ৎ িবল 
পািনর িবল, �ােসর 
িবল, �িম উ�য়ন কর 
ও �পৗর কর পিরেশাধ 
�ব �ক সকল সং�া 
�থেক হালনাগাদ ত� 
ম�ণালেয় ��রণ করেত 
হেব।   

অিতঃ সিচব 
(সকল), 
��সিচব 
(বােজট), 

সং�া �ধান 
(সকল)  

এ ম�ণালেয়র অধীন দ�র/ অিধদ�র/ সং�ার বেকয়া িব��ৎ িবল ও �িম 
উ�য়ন কেরর (বরা� ও �য়) িববরণ িন��পঃ  

 
সং�ার নাম িব��ৎ িবল 

২০১৭-২০১৮ 
�িম উ�য়ন কর 
২০১৭-২০১৮ 

�পৗর কর 
২০১৭-২০১৮ 

বরা� �য় বরা� �য়  বরা� �য় 
িডওএফ চলিত ২০১৭-১৮ অথ �বছের িবিভ� দ�েরর অ��েল চািহদার ��ি�েত িডেস�র, 

২০১৭ পয �� িব��ৎ িবল খােত ২,৮৮,৫০,০০০/- টাকা, পািনর িবল খােত 
২১,৯৭,০০০/- টাকা, �াস ও �ালািন খােত ৬০,১৬,০০০/-টাকা, �িম উ�য়ন কর 
খােত ১,০৭,৩৪,১৮৪/- টাকা এবং �পৗর কর খােত ৬০,১৬,০০০/- টাকা বরা� �দান 
করা হেয়েছ। 

িডএলএস ৯,২৯,৬৩ ৩০৭৮৩ ১,৭১,২০ ৫,৪১ ১,৮৩, ৬৩ ৭২,৪৫ 
িবএফিডিস - - - - - - 

িবএফআরআই - - - - - - 
িবএলআরআই িব��ৎ িবল এবং �িম উ�য়ন কর িনয়িমত পিরেশাধ করা হে�। 
এমএফএ একােডিমর িব��ৎ িবল ও  �ােসর িবল হালনাগাদ পিরেশািধত আেছ।  একােডিমেত 

িনজ� গভীর নল�েপর পািন �ব�ত হয়। একােডিমর �ভাগ দখলাধীন ১০.৩৩ একর 
�িম বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন হেত ইজারা �হীত িবধায় �িম উ�য়ন কর 
উ� সং�ােক িনয়িমত পিরেশাধ করা হে�।  

ম�াতদ - - - - - - 
িবিভিস  িনয়িমত িব��ৎ িবল পিরেশাধ করা হে�।  

 

৪.১৩ জরাজীণ �/ �মরামত 
অেযা� ভবন 
অপসারণ  

মৎ� অিধদ�রঃ মৎ� অিধদ�েরর মাঠ পয �ােয় �য সকল অ�ব�ত বা 
পিরত�া� �াপনা রেয়েছ তা যথাযথ �ি�য়ায় িন�ি�র লে�� ১৬� 
�জলার ৩০� �িত�ােনর ৮৭� পিরত�া� �ঘাষণার উপেযাগী �াপনার 
তািলকা পাওয়া িগেয়েছ। গণ�ত� িবভােগর �িতিনিধসহ তদ� করা হেল 
৩০� �াপনা পিরত�া� এবং ২৯� �াপনা �মরামতেযা� বেল �িতেবদন 
পাওয়া িগেয়েছ। ০৩� �িত�ােনর ২৮� �াপনার �িতেবদন এখনও 
পাওয়া যায়িন। �জলা কনেডমেনশন কিম�র মা�েম উ� �াপনা 
পিরত�া� �ঘাষণা করা ও িন�ি� করার জ� িবগত ৩০.০৩.২০১৭ ি�. 
তািরেখ প� নং ৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১৪৩.১৬-৫২৫ এবং প� নং 
৩৩.০২.০০০০. ১০৫.০৬.১৪৩.১৬-৫২৬ এর মা�েম মাঠ পয �ােয় িনেদ �শনা 
�দান করা হয়। 
পরবত�েত মৎ� অিধদ�েরর �বহার অ�পেযাগী �াপনা পিরত�� 
�ঘাষণাকরণ ও িন�ি�করণ সহজ ও যথাযথকরেণর জ� �জলা 
কনেডমেনশন কিম� ম�ণালয় ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ। উ� 
অ�েমািদত কিম�র মা�েম মৎ� অিধদ�েরর �বহার অ�পেযাগী 
�াপনা/ আসবাবপ�/ অ�া� মালামাল পিরত�া� �ঘাষণাকরণ ও 
িন�ি�র �েয়াজনীয় �ব�া �হন�ব �ক ১ মােসর মে� িরেপাট � �দােনর 
জ� সংি�� সকল �জলা মৎ� কম �কত�ােক িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। 
সকল �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র হেত �িতেবদন না পাওয়ায় �নরায় 
তািগদপ� �দান করা হেয়েছ।  
ইিতমে� �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, ব�ড়া হেত �া� ব�ড়া �জলাধীন 
�ামীন মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, গাবতলী, ব�ড়া এর আবািসক ভবন 
(পাকা িবি�ং) এবং হ�াচাির িবি�ং (�সিম পাকা) ভবন ২� �বহােরর 
অ�পেযাগী হওয়ায় িনলােম িব�েয়র িনিম� �শাসিনক অ�েমাদনসহ 

(ক) মৎ� অিধদ�র ও 
�ািণস�দ 
অিধদ�রসহ অ�া� 
সং�া হেত �জলা 
কনেডমেনশন কিম�র 
মা�েম অপসারণেযা� 
সকল �রাতন/ 
জরাজীণ � ভবেনর 
তািলকা ম�ণালেয় 
��রণ ও যথাযথ 
�ি�য়ার মা�েম �ত 
িনলােম িব�য় করেত 
হেব।  
(খ) সং�া হেত 
অধীন� দ�রস�েহ এ 
িবষেয় তািগদপ� 
�দান করেত হেব।  

অিতির� সিচব 
(মৎ�), 

��সিচব (�াস-
১/২),  

DG, DOF, 
DG, DLS 

মৎ� অিধদ�রঃ মৎ� অিধদ�েরর মাঠ পয �ােয় �য সকল অ�ব�ত বা 
পিরত�া� �াপনা রেয়েছ তা যথাযথ �ি�য়ায় িন�ি�র লে�� ১৬� 
�জলার ৩০� �িত�ােনর ৮৭� পিরত�া� �ঘাষণার উপেযাগী �াপনার 
তািলকা পাওয়া িগেয়েছ। গণ�ত� িবভােগর �িতিনিধসহ তদ� করা হেল 
৩০� �াপনা পিরত�া� এবং ২৯� �াপনা �মরামতেযা� বেল �িতেবদন 
পাওয়া িগেয়েছ। ০৩� �িত�ােনর ২৮� �াপনার �িতেবদন এখনও পাওয়া 
যায়িন। �জলা কনেডমেনশন কিম�র মা�েম উ� �াপনা পিরত�া� 
�ঘাষণা করা ও িন�ি� করার জ� িবগত ৩০.০৩.২০১৭ ি�. তািরেখ প� 
নং ৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১৪৩.১৬-৫২৫ এবং প� নং ৩৩.০২.০০০০. 
১০৫.০৬.১৪৩.১৬-৫২৬ -এর মা�েম মাঠ পয �ােয় িনেদ �শনা �দান করা হয়। 
পরবত�েত মৎ� অিধদ�েরর �বহার অ�পেযাগী �াপনা পিরত�� 
�ঘাষণাকরণ ও িন�ি�করণ সহজ ও যথাযথকরেণর জ� �জলা 
কনেডমেনশন কিম� ম�ণালয় ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ। উ� অ�েমািদত 
কিম�র মা�েম মৎ� অিধদ�েরর �বহার অ�পেযাগী �াপনা/ 
আসবাবপ�/ অ�া� মালামাল পিরত�া� �ঘাষণাকরণ ও িন�ি�র 
�েয়াজনীয় �ব�া �হন�ব �ক ১ মােসর মে� িরেপ �াট �দােনর জ� সংি�� 
সকল �জলা মৎ� কম �কত�ােক িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। সকল �জলা 
মৎ� কম �কত�ার দ�র হেত �িতেবদন না পাওয়ায় �নরায় তািগদপ� �দান 
করা হেয়েছ।  
ইিতমে� �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, ব�ড়া হেত �া� ব�ড়া �জলাধীন 
�ামীন মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, গাবতলী, ব�ড়া এর আবািসক ভবন 
(পাকা িবি�ং) এবং হ�াচাির িবি�ং (�সিম পাকা) ভবন ২� �বহােরর 
অ�পেযাগী হওয়ায় িনলােম িব�েয়র িনিম� �শাসিনক অ�েমাদনসহ 
পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হণােথ � �জলা কনেডমেনশন কিম�র �পািরশসহ 



 

  

পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হণােথ � �জলা কনেডমেনশন কিম�র 
�পািরশসহ সংি�� কাগজপ�ািদ মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয় ��রণ করা 
হেয়েছ। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ (ক) �ািণস�দ অিধদ�েরর ২২/১০/২০১৭ ি�ঃ 
তািরেখর নং-৮৩৬ সং�ক পে�র মা�েম ম�ণালেয়র ১৬/১০/২০১৭ 
তািরেখর নং-৩৩.০০.০০০০.১১৭.৯৯. ০১০.১৭-৪৮৯  সং�ক প��    (ক) 
�জলা ��শাসক আ�ায়ক, (খ) িনব �াহী �েকৗশলী, গণ�ত� িবভাগ (সংি�� 
�জলার) সদ�, (গ) িনব �াহী �েকৗশলী, এলিজইিড (সংি�� �জলার) সদ�, 
(ঘ) উপেজলা �েকৗশলী, (সংি�� উপেজলার) সদ� ও (ঙ) �জলা 
�ািণস�দ কম �কত�া (সংি�� �জলার) সদ� সিচব=৫ সদ� িবিশ� 
�ািণস�দ অিধদ��রর �জলা কনেডমেনশন কিম�র পে�র উপর 
�েয়াজনীয় �ব�া �হেনর জ� প� ��রণ করা হেয়েছ এবং এ িবষেয় 
তািগদ �দান করা হেয়েছ।           
িবএলআরআইঃ নাই��ংছিড়েত এক� অিফস-কাম-�াব ভবন আেছ যা 
জরাজীণ �। তা �মরামতেযা� িকনা তা িনণ �েয়র জ� এক� কিম� গঠন করা 
হেয়েছ। �িতেবদন �াি�র পর �ব�া �নয়া হেব। �মরামেতর জ�৬৫.০৫ 
ল� টাকা �য় �া�লন িদেয়েছন এবং ন�ন িনম �ান করেত ১৬৫.৮৩ ল� 
(�ার িহেসেব) �া�লন করা হেয়েছ। উ� জরাজীণ � ভবন অপসারণ এর 
িবষেয় মতামত িদেত পােরনিন। এতৎিবষেয় �জলা �শাসক বরাবর ও �ি� 
আকষ �ণ- িনব �াহী �েকৗশলী, গণ�ত� িবভাগেক গত ২৯/০৫/২০১৭ ি�ঃ 
তািরেখ নং-৩৩.০৫.২৬৭২.২০৪.০১.৪০৬.১৭-৯১৩সং�ক পে�র মা�েম 
��রণ করা হেয়েছ। যা �জলা �শাসক ক��ক িনব �াহী �েকৗশলী (গণ�ত�) 
বরাবর ��রণ করা হয়। িবষয়� �ি�য়াধীন আেছ। 
িবএফআরআইঃ ইনি��উেটর চ�দ�র� নদী �কে�র জরাজীণ � ভবন 
Condemn �ঘাষণার �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� চ�দ�র �জলা 
�শাসক বরাবর ১৩-০৩-২০১৭ ইং তািরেখ প� �দয়া হয়। পরবত�েত 
জরাজীণ � ভবনস�হ উপেজলা পিরষেদর মািলকানাধীন/ আওতা�� না 
হওয়ায় কনেডম �ঘাষণা করা স�ব হে� না মেম � জানােনা হয়। 
এমতাব�ায়, �াপনাস�হ Condemn �ঘাষণা করার লে�� কিম� 
গঠেনর জ� ইনি��উট �থেক ম�ণালেয় ��াব ��রণ করা হেয়েছ।  

�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ �ায় ৪৪ বছর �েব � িনিম �ত একােডিমর 
জরাজীণ � ক�ােডট �হাে�ল ভবন �মরামত অেযা� �ঘাষণা করার জ� 
�ানীয় গণ�ত� িবভােগ প� ��রণ করা হেয়েছ। অ�াবিধ উ� সং�া হেত 
�িতেবদন পাওয়া যায়িন।     

সংি�� কাগজপ�ািদ মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ (ক) �ািণস�দ অিধদ�েরর ২২/১০/২০১৭ ি�ঃ 
তািরেখর নং-৮৩৬ সং�ক পে�র মা�েম ম�ণালেয়র ১৬/১০/২০১৭ 
তািরেখর নং-৩৩.০০.০০০০.১১৭.৯৯. ০১০.১৭-৪৮৯  সং�ক প��    (ক) 
�জলা ��শাসক আ�ায়ক, (খ) িনব �াহী �েকৗশলী, গণ�ত� িবভাগ (সংি�� 
�জলার) সদ�, (গ) িনব �াহী �েকৗশলী, এলিজইিড (সংি�� �জলার) সদ�, 
(ঘ) উপেজলা �েকৗশলী, (সংি�� উপেজলার) সদ� ও (ঙ) �জলা 
�ািণস�দ কম �কত�া (সংি�� �জলার) সদ� সিচব =৫ সদ� িবিশ� 
�ািণস�দ অিধদ�েরর �জলা কনেডমেনশন কিম�র পে�র উপর 
�েয়াজনীয় �ব�া �হেনর জ�  প� ��রণ করা হেয়েছ এবং এ িবষেয় 
তািগদ �দান করা হেয়েছ।           
িবএলআরআইঃ নাই��ংছিড়েত এক�অিফস-কাম-�াব ভবন আেছ যা 
জরাজীণ �। তা �মরামতেযা� িকনা তা িনণ �েয়র জ� এক�কিম� গঠন করা 
হেয়েছ। �িতেবদন �াি�র পর �ব�া �নয়া হেব। �মরামেতর জ�৬৫.০৫ 
ল� টাকা �য় �া�লন িদেয়েছন এবং ন�ন িনম �ান করেত ১৬৫.৮৩ ল� 
(�ার িহেসেব) �া�লন করা হেয়েছ। উ� জরাজীণ � ভবন অপসারণ এর 
িবষেয় মতামতিদেত পােরনিন। এতদিবষেয় �জলা �শাসক বরাবর ও �ি� 
আকষ �ণ-িনব �াহী �েকৗশলী, গণ�ত� িবভাগেক গত ২৯/০৫/২০১৭ ি�ঃ তািরেখ 
নং-৩৩.০৫.২৬৭২.২০৪.০১.৪০৬.১৭-৯১৩সং�ক পে�র মা�েম ��রণ করা 
হেয়েছ। যা DC ক��ক িনব �াহী �েকৗশলী (গণ�ত�) বরাবর ��রণকরা হয়। 
িবষয়� �ি�য়াধীন আেছ।  
িবএফআরআইঃ ইনি��উেটর চ�দ�র� নদী �কে�র জরাজীণ � ভবন 
Condemn �ঘাষণার �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� চ�দ�র �জলা 
�শাসক বরাবর ১৩-০৩-২০১৭ তািরেখ প� �দয়া হয়। পরবত�েত জরাজীণ � 
ভবনস�হ উপেজলা পিরষেদর মািলকানাধীন/ আওতা�� না হওয়ায় 
কনেডম �ঘাষণা করা স�ব হে� না মেম � জানােনা হয়।  
এমতাব�ায়, �াপনাস�হ Condemn �ঘাষণা করার লে�� কিম� গঠেনর 
জ� ইনি��উট �থেক ৩১-১২-২০১৭ইং তািরেখ ম�ণালেয় ��াব ��রণ 
করা হেয়েছ।  
�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ �ায় ৪৪ বছর �েব � িনিম �ত একােডিমর জরাজীণ � 
ক�ােডট �হাে�ল ভবন �মরামত অেযা� �ঘাষণা করার িবষেয় �ানীয় গণ�ত� 
িবভােগর মতামেতর জ� প� ��রণ করা হেয়েছ। উ� সং�ার �িতেবদন 
�াি�র পর পরবত� কাh©µg MÖnY Kiv n‡e| 



 

অিধদ�র/ দ�র/ সং�ার িবষেয় আেলাচনা ও িস�া�  
 

৫। মৎ� অিধদ�র  
 

ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �িহত িস�া�/ ম��  বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

৫.১ মৎ� অিধদ�েরর 
কম �কত�া/ কম �চারীেদর 
(নন-ক�াডার) 
িনেয়াগিবিধ সং�া�   
 

উপসিচব (মৎ�-১) সভায় জানান �য, মৎ� অিধদ�র (ক�াডার বিহ� �ত 
�গেজেটড কম �কত�া ও নন-�গেজেটড কম �চারী) িনেয়াগ িবিধমালার খসড়া 
�ড়া�করেণর জ� ০৬/০৯/২০১৭ তািরেখ জন�শাসন ম�ণালেয় ১০ম ও 
সব �েশষ সভা অ�ি�ত হেয়েছ। অিচেরই কায �িববরণী পাওয়া যােব।  
 

মৎ� অিধদ�েরর 
কম �কত�া/ কম �চারীেদর 
(নন-ক�াডার) িনেয়াগ 

িবিধর িবষেয় 
অ�সরণ�লক কায ��ম 
অ�াহত রাখেত হেব।  

অিতির� 
সিচব (মৎ�),  
DG, DOF   

মৎ� অিধদ�র (ক�াডার বিহ� �ত �গেজেটড কম �কত�া ও নন-�গেজেটড 
কম �চারী) িনেয়াগ িবিধমালার খসড়া �ড়া�করেণর জ� ০৬/০৯/২০১৭ 
তািরেখ জন�শাসন ম�ণালেয় ১০ম ও সব �েশষ সভা অ�ি�ত হেয়েছ। গত 
৩১/১২/২০১৭ তািরখ কায �িববরণী পাওয়া �গেছ। কেয়ক� পেদর িনেয়াগ 
�যা�তা, পদসং�া ইত�ািদ �ল থাকায় সংেশাধেনর জ� জন�শাসন 
ম�ণালেয়র সে� �যাগােযাগ করা হেয়েছ। অিচেরই সংেশািধত কায �িববরণী 
পাওয়া যােব।  

৫.২ মৎ� অিধদ�েরর 
১৫৩১� পদ রাজ�খােত 
�জন  

উপসিচব (মৎ�-১) সভায় জানান �য, ১৫৩১� পেদর মে� �নরায় 
যাচাই-বাছাই কের ��াব �ণয়েনর জ� গত ১১/০৫/২০১৭ তািরখ 
অিতির� সিচব (মৎ�) মেহাদেয়র সভাপিতে� এক� সভা অ�ি�ত 
হেয়েছ। সভার �পািরশ অ�যায়ী ২২/০৮/২০১৭ তািরেখ ৫৫৭� পদ �জেন 
অথ � িবভােগর স�িতর জ� ��াব ��রণ করা হেয়েছ।  
 

অিতির� সিচব(মৎ�) 
এ িবষেয় �েয়াজনীয় 
কায ��ম �হণ করেবন। 

অিতির� সিচব 
(মৎ�),  

DG, DOF  

১৫৩১� পেদর মে� �নরায় যাচাই-বাছাই কের ��াব �ণয়েনর জ� গত 
১১/০৫/২০১৭ তািরখ অিতির� সিচব (মৎ�) মেহাদেয়র সভাপিতে� এক� 
সভা অ�ি�ত হ�য়েছ। সভার �পািরশ অ�যায়ী ২২/০৮/২০১৭ তািরেখ ৫৫৭� 
পদ �জেন অথ � িবভােগর স�িতর জ� ��াব ��রণ করা হেয়েছ।  

 

৬। �ািণস�দ অিধদ�র  
 

ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �িহত িস�া�/ ম�� বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

৬.১ ��, মাঝাির ও বড় 
�পাি� ফাম � এবং 
িফডিমল �রিজে�শন 

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র সভােক জানান �য, (ক) নেভ�র 
২০১৭ পয �� হালনাগাদ িনবি�ত খামােরর সং�া িন��পঃ 
 

খামার অে�াবর/ ১৭ 
পয �� 

নেভ�র/ 
১৭ মােস 

নেভ�র /১৭ 
পয �� সব �েমাট 

গাভীর খামার ৫৮,৪৪৯ ০৫ ৫৮,৪৫৪ 
ছাগেলর খামার ৩,৯২১ - ৩,৯২১ 
�ভড়ার খামার ৩,৬৩২ - ৩,৬৩২ 
�মাট ৬৬,০০২ ০৫ ৬৬,০০৭ 
�য়লার খামার ৫৩,৯৮৮ ০২ ৫৩,৯৯০ 
�লয়ার খামার ১৮,৭১০ - ১৮,৭১০ 
হ�স খামার ৭,৭০৬ - ৭,৭০৬ 
হ�াচারী/ �াের� 
�ক 

২০৭ - ২০৭ 

��া� �াের� �ক ১৬ - ১৬ 
�মাট হ�স-�রগীর 
খামার 

৮০,৬২৭ ০২ ৮০,৬২৯ 

সব �েমাট খামার ১,৪৬,৬১৫ ০৭ ১,৪৬,৬২২ 
 

�াবেরটরী �রিজে�শেনর জ� ৩ (িতন) � আেবদন প� পাওয়া �গেছ। 

ক) �দেশর সকল 
�বসরকাির খামার, 
িফডিমল ও �াবেরটির 
িনব�েনর আওতায় 
আনার জ� কায ��ম 
অ�াহত রাখেত হেব। 
খ) িফড িমল িনয়িমত 
পিরদশ �ন�ব �ক মােস 
কত� িফডিমল 
পিরদশ �ন করা হেয়েছ 
�স িবষেয় ম�ণালেয় 
িরেপাট � িদেত হেব।  
 
 
 
 
 
 
 

��সিচব (�াস-
১/২), 

মহাপিরচালক, 
�ািণস�দ 
অিধদ�র 

(ক) িডেস�র ২০১৭ পয �� হালনাগাদ িনবি�ত খামােরর সং�া িন��পঃ 
 

খামার নেভ�র ২০১৭ পয �� িডেস�র ২০১৭ 
মােস 

িডেস�র ২০১৭ 
পয �� সব �েমাট 

গাভীর খামার ৫৮,৪৫৪ ০৯ ৫৮,৪৬৩ 
ছাগেলর খামার ৩,৯২১ - ৩,৯২১ 
�ভড়ার খামার ৩,৬৩২ - ৩,৬৩২ 
�মাট ৬৬,০০৭ ০৯ ৬৬,০১৬ 
�য়লার খামার ৫৩,৯৯০ - ৫৩,৯৯০ 
�লয়ার খামার ১৮,৭১০ ০১ ১৮,৭১১ 
হ�স খামার ৭,৭০৬ ০১ ৭,৭০৭ 
হ�াচারী/ �াের� 
�ক 

২০৭ ০১ ২০৮ 

��া� �াের� �ক ১৬ - ১৬ 
�মাট হ�স-�রগীর 
খামার 

৮০,৬২৯ ০৩ ৮০,৬৩২ 

সব �েমাট খামার ১,৪৬,৬২২ ১২ ১,৪৬,৬৩৪ 
িফড িমল ১৬৫ ০৩ ১৬৮ 

 

�াবেরটরী �রিজে�শেনর জ� ৩ (িতন)� আেবদন প� পাওয়া িগয়ােছ। 
আেবদন পে�র আেলােক যাচাই বাছাইেয়র জ� কিম� গঠন করা হেয়েছ 



ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �িহত িস�া�/ ম�� বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

আেবদন পে�র আেলােক যাচাই বাছাইেয়র জ� কিম� গঠন করা হেয়েছ 
এবং কিম�র কায ��ম চলমান আেছ। 
খ) ১.  নেভ�র/১৭ মােস ১৮ � িফড িমল পিরদশ �ন করা হেয়েছ। 
খ) ২. নেভ�র/১৭ মােস �মাবাইল �কােট �র সং�া- ১২৫ � ও  �মাট 
৪,৮৯,৫০০/- টাকা জিরমানা করা হেয়েছ। 
�মাবাইল �কাট � পিরচালনা�ব �ক সতক�তা�লক বাত�া ও পরামশ � �দান করা 
হেয়েছ। 
জন�া�� িবেবচনায় প� জবাইেয়র �েব � প�র �া�� পরী�া এবং িবিধ 
�মাতােবক মাংস সংর�ণ করেত বলা হেয়েছ এর ��য় ঘটেল পরবত�েত 
আইন অমা�কারীর িব�ে� আইনা�গ �ব�া �হন করা হেব। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

এবং কিম�র কায ��ম চলমান আেছ। 
খ) ১.  িডেস�র/১৭ মােস ২৯� িফড িমল পিরদশ �ন করা হেয়েছ এবং 
১,১০,০০০/- টাকা জিরমানা করা হেয়েছ। 
খ) ২. িডেস�র/১৭ মােস �মাবাইল �কােট �র সং�া- ৩২�  �মাট ৭৩,০০০/- 
টাকা। জিরমানা করা হেয়েছ।  
�মাবাইল �কাট � পিরচালনা�ব �ক সতক�তা�লক বাত�া ও পরামশ � �দান করা 
হেয়েছ। জন�া�� িবেবচনায় প� জবাইেয়র �েব � প�র �া�� পরী�া এবং 
িবিধ �মাতােবক মাংস সংর�ণ করেত বলা হেয়েছ এর ��য় ঘটেল 
পরবত�েত আইন অমা�কারীর িব�ে� আইনা�গ �ব�া �হন করা হেব।  

৬.২ িঝনাইদহ �ভেটিরনাির 
কেলেজর  জনবল 
িনেয়াগ 
 

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র সভােক অবিহত কেরন �য, 
অ�ািধকার িভি�েত মামলা �নানীর অেপ�ায় আেছ। তেব ১৫/১২/২০১৭ 
হেত ৩১/১২/২০১৭ পয �� ��ীম �কােট �র আপীল িবভাগ ও হাইেকাট � 
িবভাগ ভ�ােকশন চলেছ। ০১/০১/২০১৮ হেত আদালেতর কায ��ম �� 
হেল সংি�� মামলা ০৩ � �নানীর জ� �নরায় উে�াগ �হন অ�াহত 
থাকেব। 

আদালেতর িনেষধা�া 
Vacate করার 

উে�াগ �হণ করেত 
হেব।   

��সিচব (�াস-
১/২/৪), ���ধান, 

মহাপিরচালক, 
�ািণস�দ 
অিধদ�তর  

সংি�� রীট মামলা নং ১১৬৫৯/১৫, ২১৭৩/১৫ ও ৭৬৪৩/২০১৬ এর সরকার 
ও বাদী পে�র �নানীে� িবগত ২১/০১/২০১৮ তািরেখ মাননীয় হাইেকাট � 
ক��ক রায় �ঘাষনা করা হয়। িব� এ�াটন� �জনােরল মেহাদয় ক��ক সরকার 
পে� িন�� �ড�� এ�াটন� �জনােরল মেহাদয় �ে� জানা যায় িক� গাইড 
লাইন/ অবজারেবশন সহকাের সংি�� ৩� রীট মামলা Disspost up/ 
িন�ি� হয়। �ণ �াংগ রায় পাওয়া �গেল এ িবষেয় আদালেতর িনেদ �শনা জানা 
যােব এবং িনেদ �শনা �মাতােবক পরবত� �ব�া �হীত হেব। 

৬.৩ �ািণস�দ অিধদ�েরর 
রাজ�খােত পদ �জন।   
 

উপসিচব (�ািণস�দ-১) সভােক অবিহত কেরন �য, �ািণস�দ 
অিধদ�েরর সাংগঠিনক কাঠােমা �নগ �ঠেনর লে�� রাজ�খােত পদ 
�জেনর জ� গত ২৬/১১/২০১৭ তািরেখ জন�শাসন ম�ণালেয় ��াব 
��রণ করা হেয়েছ। জন�শাসন ম�ণালেয় �যাগােযাগ অ�াহত আেছ।  
 

রাজ�খােত পদ �জেনর 
িবষেয় জন�শাসন 

ম�ণালয় ক��ক চািহত 
ত� জ�ির িভি�েত 

জন�শাসন ম�ণালেয় 
��রণ করেত হেব।  

��সিচব (�াস-১) 
DG, DLS 

 

�ািণস�দ অিধদ�েরর সাংগঠিনক কাঠােমা �নগ �ঠেনর লে�� রাজ�খােত 
পদ �জেনর জ� গত ২৬/১১/২০১৭ তািরেখ জন�শাসন ম�ণালেয় ��াব 
��রণ করা হেয়েছ। জন�শাসন ম�ণালেয় �যাগােযাগ অ�াহত আেছ।  
 

 

 
৭। বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট  
 

ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া�/ ম�� বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

৭.১ বাংলােদশ মৎ� 
গেবষণা ইনি��উেটর 
ক�াণ তহিবেলর 
অ�মিত  

মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট সভােক অবিহত 
কেরন �য, সরকাির কম �চাির ক�াণ �বােড �র অ�েমাদন না থাকায় 
বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উেটর কম �কত�া/ কম �চারীগণ ক�াণ 
তহিবল হেত �কান �েযাগ-�িবধা পাে�ন না। তৎে�ি�েত এ 
ম�ণালেয়র সিচব মেহাদেয়র �া�ের জন�শাসন ম�ণালেয়র িসিনয়র 
সিচব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ তািরেখ এক� আধা-সরকাির (িড,ও) 
প� �দয়া হেয়েছ।  

িবষয়�র অ�সরণ�লক 
কায ��ম অ�াহত 

রাখেত হেব।  

অিতঃসিচব (মৎ�) 
মহাপিরচালক, 
িবএফআরআই 

সরকাির কম �চাির ক�াণ �বােড �র অ�েমাদন না থাকায় বাংলােদশ মৎ� 
গেবষণা ইনি��উেটর কম �কত�া/ কম �চারীগণ ক�াণ তহিবল হেত �কান 
�েযাগ-�িবধা পাে�ন না। তৎে�ি�েত এ ম�ণালেয়র সিচব মেহাদেয়র 
�া�ের জন�শাসন ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ 
তািরেখ এক� আধা-সরকাির (িড,ও) প� �দয়া হেয়েছ।   

 

  



 

৮। বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট 
 

ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া�/ ম�� বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

৮.১ বাংলােদশ �ািণস�দ  
গেবষণা ইনি��উেটর 
৩৯৪� পদ �জন 
  

উপসিচব (�ািণস�দ-২) সভােক অবিহত কেরন �য, 
বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উেটর জ� 
রাজ�খােত ০২ পয �ােয় (১৪০+৬০)=২০০� পদ �জেনর 
িনিম� িনধ �ািরত ছক অ�যায়ী �েয়াজনীয় ত� ও 
কাগজপ�সহ এ ম�ণালয় হেত ��াব গত ০৫/১০/২০১৭ 
তািরেখ অথ � িবভাগ, অথ � ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
িবষয়� অথ � িবভাগ, অথ � ম�ণালেয় �ি�য়াধীন রেয়েছ।   
 

িবএলআরআই এর ৩৯৪� 
পদ রাজ�খােত �জেনর 
িবষেয় অ�সরণ�লক 
কায ��ম অ�াহত রাখেত 
হেব।  
 

��সিচব (�াস-২), 
মহাপিরচালক, 
িবএলআরআই  

বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উেটর জ� রাজ�খােত ০২ পয �ােয় 
(১৪০+৬০)=২০০� পদ �জেনর িনিম� িনধ �ািরত ছক অ�যায়ী �েয়াজনীয় 
ত� ও কাগজপ�সহ এ ম�ণালয় হেত ��াব গত ০৫/১০/২০১৭ তািরেখ অথ � 
িবভাগ, অথ � ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। উ� িবষেয় গত ১৫/০১/২০১৮ 
তািরেখ অথ � িবভােগর ��সিচব (রা�ায়� �িত�ান) জনাব �মাঃ জালাল উি�ন 
এর সভাপিতে� ত�র অিফস কে� এক� সভা অ�ি�ত হেয়েছ। িবষয়� অথ �, 
অথ � ম�ণালেয় �ি�য়াধীন রেয়েছ।   
 

 

৯। �মিরন িফশািরজ একােডিম 
 

ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �িহত িস�া�/ ম�� বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

৯.১ �মিরন িফশািরজ 
একােডিমর কম �কত�া ও 
কম �চারী িনেয়াগ 
িবিধমালা-২০১৬ 
অ�েমাদন  
 

�মিরন িফশািরজ একােডিমর িনেয়াগ িবিধমালা সংেশাধেনর 
িনিম� এ ম�ণালয় হেত নিথ ��রণ করা হেল গত 
১১/১২/২০১ ৭ তািরেখ �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক 
িবভােগর উে�ােগ এক� সভা অ�ি�ত হয়। সভায় উ� 
িবভােগর কম �কত�াসহ এ ম�ণালেয়র অিতির� সিচব (মৎ�), 
��সিচব (�-ইকেনািম), উপসিচব (আইন অিধশাখা) ও 
অ��, �মিরন িফশািরজ একােডিম উপি�ত িছেলন। সভার 
��ি�েত �িহত িস�া� স�িলত নিথ �ফরৎ �াি�র পর 
পরবত� কায ��ম �হণ করা হেব।  
 

িবষয়�র অ�সরণ�লক 
কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব  

উপসিচব (মৎ�-৩), 
অ��, �মিরন 

িফশািরজ একােডিম  

গত ১১/১২/২০১৭ তািরেখ �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর 
উে�ােগ উ� িবভােগর কম �কত�াসহ এ ম�ণালেয়র সংি�� কম �কত�াগেণর 
সম�েয় এক� সভা অ�ি�ত হয়। সভায় �মিরন িফশািরজ একােডিমর 
অ�ে�র সিহত আেলাচনা �েম িনেয়াগ িবিধমালা সংেশাধেনর িস�া� 
�হণ�েম নিথ� এ ম�ণালেয় �ফরৎ �দয়া হয়। �লিজসেল�ভ ও সংসদ 
িবষয়ক িবভাগ হেত নিথ �ফরৎ পাওয়ার পর জন�শাসন ম�ণালেয়র ��াব, 
বাংলােদশ পাবিলক সািভ �স কিমশেনর মতামত এবং অ��, �মিরন 
িফশািরজ একােডিমর ��াব পয �ােলাচনা কের  িনেয়াগিবিধ� সংেশাধন করা 
হয়। সংেশািধত িনেয়াগিবিধ� �ড়া� করার িনিমে� গত ১৫/০১/২০১৮ 
তািরেখ নিথ� �নরায় �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ ��রণ করা 
হেয়েছ।  

 

১০। িবিবধ   
  

ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া�/ ম�� বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

১০.১ আই,� িবষয়  এ ম�ণালেয় ই-ফাইিলং কায ��ম চলমান।  
মৎ� অিধদ�রঃ মৎ� অিধদ�েরর আওতাধীন কম �কত�া-
কম �চারীগণেক আই� িবষেয় (ই-�মইল, ই-ফাইিলং, িভিডও 
কনফােরি�ং ইত�ািদ) �েয়াজনীয় �িশ�ণ �দােনর মা�েম 
ত�েদর দ�তা �ি� করা হে�। ইেতামে�ই মৎ� অিধদ�র 
তার িনজ� �ডােমইন- এ ওেয়বেমইল �ব�াপনা �বত�ন 
কেরেছ, যার ই-�মইল আইিড সং�া �ায় ৮০০ এবং �প 
�মইল সং�া ৭০।  
ই-ফাইিলং িবষেয় মৎ� অিধদ�ের কম �রত ৮০ জন 

(১) সকল সং�ায় ই-ফাইিলং 
বা�বায়ন করেত হেব। ই-
ফাইিলং এর মা�েম সিচব 
মেহাদেয়র িনকট প� ��রণ 
করেত হেব।    
(২) এ ম�ণালয় হেত ৮ 
িডেস�র ২০১৬ তািরেখ 
জাির�ত পে�র আেলােক এ 
ম�ণালেয়র �েত�ক 

অ�িবভাগ �ধান 
(সকল),   

সং�া �ধান (সকল)  

এ ম�ণালেয় ই-ফাইিলং কায ��ম চলমান।  

মৎ� অিধদ�রঃ মৎ� অিধদ�েরর আওতাধীন কম �কত�া-কম �চারীগণেক 
আই� িবষেয় (ই-�মইল, ই-ফাইিলং, িভিডও কনফােরি�ং ইত�ািদ) 
�েয়াজনীয় �িশ�ণ �দােনর মা�েম ত�েদর দ�তা �ি� করা হে�। 
ইেতামে�ই মৎ� অিধদ�র তার িনজ� �ডােমইন-এ ওেয়বেমইল �ব�াপনা 
�বত�ন কেরেছ, যার ই-�মইল আইিড সং�া �ায় ৮০০ এবং �প �মইল 
সং�া ৭০।  
ই-ফাইিলং িবষেয় মৎ� অিধদ�ের কম �রত ৮০ জন কম �কত�া-কম �চারীগণেক 



ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া�/ ম�� বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

কম �কত�া-কম �চারীগণেক ৫ �ােচ ২ িদন�াপী �িশ�ণ �দান 
করা হেয়েছ। পয �ায়�েম সকল কম �কত�া-কম �চারীগণেক ই-
ফাইিলং িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেব। উে�� �য, মৎ� 
অিধদ�ের ২৯/১২/২০১৬ি�. তািরখ হেত ই-ফাইিলং �� 
হেয়েছ।  
মৎ� অিধদ�েরর সকল শাখােতই ই-ফাইিলং কায ��ম 
চলমান রেয়েছ। ১০/১২/১৭ ি�. তািরখ পয �� �মাট প�জারীর 
সং�া ১,১৫৭�, �মাট ডাক �হণ ২,৬৯০� এবং �-উে�ােগ 
�নাট ২,০৬৩�। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ (১) ই-ফাইিলং এর মা�েম �ািণস�দ 
অিধদ�েরর সকল শাখা হেত ম�ণালয়সহ অ�া� ����ণ � 
দ�ের  প� ��রণ করা হে�। 
এ মােস ২২ জনেক ই-ফাইিলং �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
(২) ম�ণালয় হেত ৭ িডেস�র ২০১৬ তািরেখ জাির�ত পে�র 
আেলােক �েত�ক অিধশাখা/ শাখা �থেক ই-ফাইিলং কায ��ম 
বা�বায়ন করা হে�। 
িবএলআরআইঃ ইনি��উেট বত�মােন ই-নিথর মা�েম 
কাজ স�াদন করা হে�। “ই-ফাইিলং �ােনজেম�” এর 
উপর ইনি��উেটর িবিভ� ��েডর �মাট ৫৭ জন কম �কত�া 
কম �চারীেক ইনি��উেট এবং ৩ জন কম �কত�ােক ম�ণালয় 
ক��ক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।  
িবএফআরআইঃ িবগত ২২ �ম ২০১৭ তািরখ হেত 
িবএফআরআই এর ই-ফাইিলং কায ��ম চা� করা হেয়েছ।   
িবএফিডিসঃ ই-ফাইিলং কায ��ম বা�বায়েনর জ� এ � আই 
�কে�র আওতায় অ� সং�ার ৩ জন কম �কত�া �িশ�ণ �হণ 
কেরেছন। গত ১৪/০৫/২০১৭ তািরেখ িবএফিডিসর িনধ �ািরত 
�ফাকাল পেয়� কম �কত�ার সহেযািগতায় ই-ফাইিলং (নিথ) 
িবষয়ক অভ��রীণ �িশ�ণ কম �শালা কেপ �ােরশেনর সভা 
কে�  আেয়াজন করা হয়। উ� কম �শালায় ১ম পয �ােয় ২০ 
জন কম �কত�া/কম �চারী অংশ�হণ কেরন। আশা করা যাে� 
অিচেরই ই-ফাইিলং চা� করা হেব। 
�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ একােডিমেত ই-ফাইিলং 
কায ��ম চলমান আেছ। 

অিধশাখা/ শাখা �থেক ই-
ফাইিলং কায ��ম �ত 
বা�বায়ন করেত হেব। �য 
সকল অিধশাখা/ শাখা হেত 
ই-ফাইেলর মা�েম নিথ 
উপ�াপন করা হেব না 
সংি�� অিধশাখা/ শাখার 
কম �কত�ােদর িব�ে� িবভাগীয় 
�ব�া �হণ করা হেব।  
 

৫ �ােচ ২ িদন�াপী �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। পয �ায়�েম সকল কম �কত�া-
কম �চারীগণেক ই-ফাইিলং িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেব। উে�� �য, 
মৎ� অিধদ�ের ২৯/১২/২০১৬ ি�. তািরখ হ�ত ই-ফাইিলং �� হেয়েছ।  
মৎ� অিধদ�েরর সকল শাখােতই ই-ফাইিলং কায ��ম চলমান রেয়েছ। 
০৮/০১/১৮ ি�. তািরখ পয �� �মাট প�জারীর সং�া ১,৪৬২�, �মাট ডাক 
�হণ ৫,৪৬৯� এবং �-উে�ােগ �নাট ২,৬২১�।  
 
 
 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ (১) ই-ফাইিলং এর মা�েম �ািণস�দ অিধদ�েরর 
সকল শাখা হেত ম�ণালয়সহ অ�া� ����ণ � দ�ের  প� ��রণ করা হে�। 
(২) ম�ণালয় হেত ৮ িডেস�র ২০১৬ তািরেখ জাির�ত পে�র আেলােক 
�েত�ক অিধশাখা/ শাখা �থেক ই-ফাইিলং কায ��ম বা�বায়ন করা হে�। 

 
 
 

িবএলআরআইঃ ইনি��উেট বত�মােনই-নিথর মা�েম কাজ স�াদন করা 
হে�। “ই-ফাইিলং �ােনজেম�” এর উপর ইনি��উেটর িবিভ� ��েডর 
�মাট ৫৭ জন কম �কত�া কম �চারীেকইনি��উেট এবং ৩ জন কম �কত�ােক 
ম�ণালয় ক��ক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।   
 

িবএফআরআইঃ ১) িবগত ২২-০৫-২০১৭ ইং তািরখ হেত ইনি��উেট ই-
ফাইিলং কায ��ম চা� করা হেয়েছ। ইনি��উেটর আওতাধীন ৫� �কে� 
ইউজার আইিড �াি� সেপে� ই-ফাইিলং কায ��ম শী�ই �� করা হেব। 
িবএফিডিসঃ (১) ই-ফাইিলং কায ��ম বা�বায়েনর জ� এ � আই �কে�র 
আওতায় অ� সং�ার ৩ জন কম �কত�া �িশ�ণ �হণ কেরেছন। গত 
১৪/০৫/২০১৭ তািরেখ িবএফিডিসর িনধ �ািরত �ফাকাল পেয়� কম �কত�ার 
সহেযািগতায় ই-ফাইিলং (নিথ) িবষয়ক অভ��রীন �িশ�ণ কম �শালা 
কেপ �ােরশেনর সভা কে� আেয়াজন করা হয়। উ� কম �শালায় ১ম পয �ােয় ২০ 
জন কম �কত�া/কম �চারী অংশ �হণ কেরন। আশা করা যাে� অিচেরই ই-
ফাইিলং চা� করা হেব। 
�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ একােডিম ই-ফাইিলং এ কায ��ম চলমান 
আেছ।   

১০.২ ইেনােভশন  মৎ� অিধদ�রঃ (ক) মৎ� অিধদ�ের ইেনােভশন িবষেয় 
�মাট উে�াগ ১৮�। ‘িফস অ�াডভাইস িসে�ম’ শীষ �ক এক� 
উে�াগ ইেতামে� মাঠ পয �ােয় Replicated হেয়েছ। 
বাকী ১৭� উে�াগ ৮� �েপ একী�ত কের পাইল�ং চলমান 
রেয়েছ। তাছাড়া ‘চািষবাত�া’ শীষ �ক এক� উে�াগ 
�ড়া�করেণর পয �ােয় রেয়েছ। ২০১৬ সােলর বািষ �ক 
ইেনােভশন কম �পিরক�নার �িতেবদন ��কাকাের �কােশর 
িবষয়� �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
(গ) ম�ণালেয়র উে�ােগ আেয়ািজত� ইেনােভশন �শােকিসং 

(ক) ম�ণালয় ও অধীন দ�র/ 
সং�ার ২০১৬ সােলর বািষ �ক 
ইেনােভশন কম �পিরক�নার 
�িতেবদন ��কাকাের �কাশ 
করেত হেব।  
(খ) চীফ ইেনােভশন অিফসার 
ম�ণালেয়র অধীন দ�র/ 
সং�ার ইেনােভশন টীম িনেয় 
সভা কের ২০১৭ সােলর 

চীফ ইেনােভশন 
অিফসার, 

 সং�া �ধান (সকল), 
উপপিরচালক, মৎ� 
ও �ািণস�দ ত� 

দ�র  

মৎ� অিধদ�রঃ (ক) মৎ� অিধদ�ের ইেনােভশন িবষেয় �মাট উে�াগ 
১৮�। ‘িফস অ�াডভাইস িসে�ম’ শীষ �ক এক� উে�াগ ইেতামে� মাঠ 
পয �ােয় Replicated হেয়েছ। বাকী ১৭� উে�াগ ৮� �েপ একী�ত কের 
পাইল�ং চলমান রেয়েছ। তাছাড়া ‘চািষবাত�া’ শীষ �ক এক� উে�াগ 
�ড়া�করেণর পয �ােয় রেয়েছ। ২০১৬ সােলর বািষ �ক ইেনােভশন 
কম �পিরক�নার �িতেবদন ��কাকাের �কােশর িবষয়� �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
(গ) ম�ণালেয়র উে�ােগ আেয়ািজত� ইেনােভশন �শােকিসং এর জ� 
হালনাগাদ ত�ািদ এবং বােজট ইেতামে� ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
 



ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া�/ ম�� বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

এর জ� হালনাগাদ ত�ািদ এবং বােজট ইেতামে� 
ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ (ক) ২০১৬ সােলর বািষ �ক ইেনােভশন 
কম �পিরক�নার �িতেবদন ��কাকাের �কািশত হেয়েছ। 
ম�ণালয় ক��ক ইেনােভশন ��া�াম� ঢাকার বাইের িবভাগীয় 
শহের আেয়াজন করার �েয়াজনীয় �ব�া �হন করা হেল 
�ািণস�দ অিধদ�র এ িবষেয় সহেযািগতা �দান করেব। 
১। �মাবাইল এস. এম. এস সািভ �েসর মা�েম �ািণস�দ 
অিধদ�েরর �সবা �দান কায ��ম স�� হেয়েছ। গত 
৩০/১০/২০১৬ ইং তািরেখ মাননীয় ম�ী এস,এম,এস সািভ �স 
উে�াধন কেরন। বত�মােন িনয়িমতভােব �িতিদনই (২৪ ঘ�া, 
স�ােহ ৭ িদন) এস, এম, এস সািভ �েসর মা�েম �ষক ও 
খামারীেদর �ে�র  উ�র �দওয়া হে�। 
২। এ�আই ��া�াম, �ধানম�ীর কায �ালয় হেত এ পয �� ১৫৪ 
জন মাঠ পয �ােয়র কম �কত�ােক     নাগিরক �সবায় উ�াবন �িশ�ণ 
�দান করা হেয়েছ। 
৩। ২৬ � ইেনােভশন �ক� চলমান আেছ। 
৪। ইেনােভশন কা���েম অবদােনর জ� �ািণস�দ �সবা-
২০১৭ একজন কম �কত�ােক মাননীয় ম�ী, মৎ� ও �ািণস�দ 
ম�ণালয় স�াননা �দান কেরেছন। 
মাঠ পয �ােয় ইেনােভটরেদর কােজর �ী�িত ��প ১১ জন 
কম �কত�ােক মহাপিরচালক িডও �লটার �দান কেরেছন।  
৫। �সবা সহজীকরেণর অংশ িহেসেব �ািণস�দ অিধদ�র 
�পাি� ও �ডইির খামার �রিজে�শন ও নবায়ন কায ��ম �হন 
কেরেছ। গাজী�র �জলায় পাইল�ং কায ��ম চলমান রেয়েছ। 
৬। গত ৩০/০৩/২০১৭ তািরেখ মৎ� ও �ািণস�দ 
ম�ণালেয়র সভাকে� ’Livestock Diary’ উে�াধন 
সং�া� এক� সভা অ�ি�ত হয়। �ধান ইেনােভশন কম �কত�া 
উ� সভায় সভাপিত� কেরন। সভায় লাইভ�ক ডাইরী 
 এ�াপস� মাঠ পয �ােয় �টি�ং এর জ� মতামত �দান করা 
হয়। কমপে� ১০০ জনেক িনেয় এই িফ� �টি�ং করার 
িস�া� �হীত হয়।   
৭। Digitalization of Artificial Insemination 

Service শীষ �ক ইেনােভশন উে�াগ� এ � আই ক��ক 
�াথিমকভােব িনধ �ািরত হেয়েছ। এ � আই এর সািব �ক 
ইেনােভশন ফা� �া� হেয়েছ।  ঝালকা�র নলিছ� উপেজলায় 
এই কায ��ম চলমান আেছ। 
(খ) ম�ণালয় ক��ক �হীত কায ��ম অ�াহত আেছ। 
 
িবএফিডিসঃ (ক) অ� সং�ার ২০১৬ সােলর বািষ �ক 
ইেনােভশন কম �পিরক�নার �িতেবদন ইেতামে� ম�ণালেয় 
��রণ করা হেয়েছ। 

উ�াবন পিরক�না �ড়া��ব �ক 
মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ 
করেবন।   
(গ) �শােকিসং অ��ান করার 
��াব �িহত হয়। িডেস�র 
২০১৭ এর মে� �শােকিসং 
বা�বায়ন করেত হেব।    
 

 
 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ (ক) ২০১৬ সােলর বািষ �ক ইেনােভশন কম �পিরক�নার 
�িতেবদন ��কাকাের �কািশত হেয়েছ। 
ম�ণালয় ক��ক ইেনােভশন ��া�াম� ঢাকার বাইের িবভাগীয় শহের 
আেয়াজন করার �েয়াজনীয় �ব�া �হন করা হেল �ািণস�দ অিধদ�র এ 
িবষেয় সহেযািগতা �দান করেব। 
১। �মাবাইল এস. এম. এস সািভ �েসর মা�েম �ািণস�দ অিধদ�েরর �সবা 
�দান কায ��ম স�� হেয়েছ। গত ৩০/১০/২০১৬ তািরেখ মাননীয় ম�ী 
মেহাদয় এস,এম,এস সািভ �স উে�াধন কেরন। বত�মােন িনয়িমতভােব 
�িতিদনই (২৪ ঘ�া, স�ােহ ৭ িদন ) এস, এম, এস সািভ �েসর মা�েম �ষক 
ও খামারীেদর �ে�র  উ�র �দওয়া হে�। 
২। এ�আই ��া�াম, �ধানম�ীর কায �ালয় হেত এ পয �� ১৫৪ জন মাঠ 
পয �ােয়র কম �কত�ােক,     নাগিরক �সবায় উ�াবন �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
৩। ২৬ � ইেনােভশন �ক� চলমান আেছ। 
৪। ইেনােভশন কায ��েম অবদােনর জ� �ািণস�দ �সবা-২০১৭ একজন 
কম �কত�ােক মাননীয় ম�ী, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় স�াননা �দান 
কেরেছন। 
মাঠ পয �ােয় ইেনােভটরেদর কােজর �ী�িত ��প ১১ জন কম �কত�ােক মহা-
পিরচালক, িডও �লটার �দান কেরেছন।  
৫। �সবা সহজীকরেণর অংশ িহেসেব �ািণস�দ অিধদ�র �পাি� ও �ডইির 
খামার �রিজে�শন ও নবায়ন কায ��ম �হন কেরেছন। গাজী�র �জলায় 
পাইল�ং কায ��ম চলমান রেয়েছ। 
৬। গত ৩০/০৩/২০১৭ তািরেখ মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র সভাকে�  
’Livestock Diary’ উে�াধন সং�া� এক� সভা অ�ি�ত হয়। �ধান 
ইেনােভশন কম �কত�া উ� সভায় সভাপিত� কেরন। সভায় লাইভ�ক ডাইরী 
এপস� মাঠ পয �ােয় �টি�ং এর জ� মতামত �দান করা হয়। কমপে� ১০০ 
জনেক িনেয় এই িফ� �টি�ং করার িস�া� �হীত হয়।   
৭। Digitalization of Artificial Insemination Service 

শীষ �ক ইেনােভশন উে�াগ� এ�আই ক��ক �াথিমকভােব িনধ �ািরত হেয়েছ। 
এ�আই এর সািব �ক ইেনােভশন ফা� �া� হেয়েছ। ঝালকা�র নলিছ� 
উপেজলায় এই কায ��ম চলমান আেছ। 
 
 
 
 
 
 
 
িবএফিডিসঃ (ক) অ� সং�ার ২০১৬ সােলর বািষ �ক ইেনােভশন 
কম �পিরক�নার �িতেবদন ইেতামে� ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
(খ) অ� সং�ার ২০১৭ সােলর ইেনােভশন কম �পিরক�না গত ০৯/০২/২০১৭ 



ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া�/ ম�� বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

(খ) অ� সং�ার ২০১৭ সােলর ইেনােভশন কম �পিরক�না গত 
০৯/০২/২০১৭ ি�ঃ তািরেখর প� নং ১১৪৭ এর মা�েম 
ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ।  
(গ) অ� কেপ �ােরশেনর ইেনােভশন �শােকিসং বা�বায়ন 
সং�া� বােজট ও �দশ �নেযা� ইেনােভশন উে�ােগর 
তািলকা ১৮ �সে��র ২০১৭ তািরেখ প� নং ২০৬ এর 
মে�েম ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
িবএলআরআইঃ ক) ২০১৬ সােলর বািষ �ক কম �পিরক�নার 
�িতেবদন ��কাকাের �কাশ �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
খ) �কিসং সফলভােব বা�বায়েনর িনিম� ��িত �হণ করা 
হেয়েছ। 
িবএফআরআইঃ ইিতমে� ম�ণালয় হেত ��কাকাের �কাশ 
করা হেয়েছ।  
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ �শােকিসং অ��ােন 
অংশ�হেণর ��িত �হণ করা হেয়েছ।  

ি�ঃ তািরেখর প� নং ১১৪৭ এর মা�েম ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ।  
(গ) অ� কেপ �ােরশেনর ইেনােভশন �শােকিসং বা�বায়ন সং�া� বােজট ও 
�দশ �নেযা� ইেনােভশন উে�ােগর তািলকা ১৮ �সে��র ২০১৭ তািরেখ প� 
নং ২০৬ এর মে�েম ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
 
 
 
িবএলআরআইঃ ক) ২০১৬ সােলর বািষ �ক কম �পিরক�নার �িতেবদন 
cy¯ÍK AvKv‡i �কাশ �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
গ) �শােকিসং সফলভােব বা�বায়েনর িনিম� ��িত �হণ করা হেয়েছ। 
 

িবএফআরআইঃ ইিতমে� ম�ণালয় হেত ��কাকাের �কাশ করা হেয়েছ।  
 

বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ �শােকিসং অ��ােন অংশ�হেণর 
��িত �হণ করা হেয়েছ।  

১০.৩ �বেদিশক �িশ�ণ  
   

ম�ণালেয়র অধীন সকল সং�া হেত িবেদেশ �িশ�ণ/ সভা/ 
�সিমনার/ কম �শালা/ িশ�াসফর ইত�ািদেত অংশ�হেণর 
িনিম� মেনানয়ন ��ােবর সােথ িপিডএস সং�� করা হে� 
এবং �িশ�ণ/ সভা/ �সিমনার/ কম �শালা/ িশ�াসফর �শেষ 
�দেশ �ত�াবত�েনর পর িনয়িমত িড-ি�িফং করা হে�। 

ম�ণালেয়র কম �কত�াগণেক 
ম�ণালেয় ও সং�ার 
কম �কত�াগণেক সংি�� 
সং�ায় ১৫ িদেনর মে� 
িনয়িমত িডি�িফং করেত 
হেব।  

অিতঃসিচব 
(�শাসন), 

সং�া �ধান (সকল) 

ম�ণালেয়র অধীন সকল সং�া হেত িবেদেশ �িশ�ণ/ সভা/ �সিমনার/ 
কম �শালা/ িশ�াসফর ইত�ািদেত অংশ�হেণর িনিম� মেনানয়ন ��ােবর 
সােথ িপিডএস সং�� করা হে� এবং �িশ�ণ/ সভা/ �সিমনার/ কম �শালা/ 
িশ�াসফর �শেষ �দেশ �ত�াবত�েনর পর িনয়িমত িড-ি�িফং করা হে�। 

১০.৪ ই-�ট�ািরং  মৎ� অিধদ�র, �ািণস�দ অিধদ�র, বাংলােদশ মৎ� 
উ�য়ন কেপ �ােরশন, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট, 
বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট এ ই-�ট�ািরং 
প�িতেত দরপ� আ�ান করা হে�। অপরিদেক, �মিরন 
িফশািরজ একােডিম, মৎ� ও �ািণস�দ ত� দ�র এবং 
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�েল ই-�ট�ািরং প�িতেত 
দরপ� আ�ান এর কায ��ম �ি�য়াধীন।  
(খ) আইএমইিড হেত জানােনা হেয়েছ, এ ম�ণালয় ও 
ম�ণালেয়র অধীন বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন, 
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�ল ও �মিরন িফশািরজ 
একােডিম এখনও ই-িজিপেত �কান দরপ� আ�ান কেরিন। 
তাই �ত ই-িজিপেত দরপ� আ�ান করার জ� সংি��েদর 
জািনেয় �দয়া হয়।  

সকল সং�া ক��ক 
বা�বায়নাধীন সকল �কে�র 
দরপে�র কায ��ম ই-
�ট�ািরং প�িতেত স�� 
করেত হেব।  
 

অিতঃ সিচব 
(�শাসন), সং�া 
�ধান (সকল)  

মৎ� অিধদ�র, �ািণস�দ অিধদ�র, বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন, 
বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা 
ইনি��উট এ ই-�ট�ািরং প�িতেত দরপ� আ�ান করা হে�।  
মৎ� ও �ািণস�দ ত� দ�রঃ ই-�ট�ািরং কায ��েমর ��িত স�� 
হেয়েছ। 
�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ একােডিম হেত শী�ই ই-�ট�ািরং বা�বায়ন 
করা হেব।   
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ িসিপ�ইউ এর িনব�ন আইিড �দান করা 
হেয়েছ। ই-িজিপ এর উপর ৪ জন কম �কত�া/কম �চারী �ম’১৭ মােস �িশ�ণ 
�হণ কেরেছ। আশা করা যায় বত�মান অথ �বছর �থেক অ� দ�েরর �কে�র 
দরপ� ই-�ট�ািরং প�িতেত স��  করা যােব । 
 

১০.৫ অভ��রীণ �িশ�ণ   এ ম�ণালেয়র কম �কালীন �িশ�ণ (ইন-হাউজ) চলমান 
আেছ। ম�ণালেয়র অধীন সকল সং�ায় ইন-হাউজ �িশ�ণ 
িনয়িমত বা�বািয়ত হে�।  
 

মৎ� অিধদ�রঃ নেভ�র ২০১৭ মােস ৮ হাজার ৬৭৯ জন 
মৎ�চািষ, মৎ�জীবী ও সংি�� অ�া�েদর �িশ�ণ �দান 
করা হেয়েছ। চলিত ২০১৭-১৮ অথ �বছের এ পয �� সব �েমাট ১৯ 
হাজার ৪৮০ জন কম �কত�া-কম �চারী ও �ফলেভাগীেদর 

ম�ণালয় ও আওতাধীন সকল 
সং�ায় বািষ �ক ৬০ ঘ�া 
কম �কালীন �িশ�ণ কায ��ম 
অ�াহত রাখেত হেব।  

অিতঃসিচব (�শাসন) 
সং�া �ধান (সকল)  

এ ম�ণালেয়র কম �কালীন �িশ�ণ (ইন-হাউজ) চলমান আেছ। ম�ণালেয়র 
অধীন সকল সং�ায় ইন-হাউজ �িশ�ণ িনয়িমত বা�বািয়ত হে�।  
 

 
মৎ� অিধদ�রঃ মৎ� অিধদ�েরর বািষ �ক ৬০ ঘ�া কম �কালীন �িশ�ণ 
কায ��ম চলমান রেয়েছ। 
 
 



ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া�/ ম�� বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।  
�ািণস�দ অিধদ�রঃ �ািণস�দ অিধদ�েরর নেভ�র 
২০১৭ মােস ২৭৯ জন �িশ�নাথ� অভ��রীণ �িশ�েণ অংশ 
�হন কেরন।  
িবএফআরআইঃ ইনি��উেটর অভ��রীণ �িশ�ণ কায ��ম 
চলমান আেছ।    
িবএলআরআইঃ গত নেভ�র ২০১৭ সােল ১� �কােস � �মাট 
৫০ জন খামারীেক ��ি� িভি�ক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ 
এবং ২২ জন কম �কত�ােক অভ��িরণ �িশ�ণ �দান করা 
হেয়েছ।  
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ অ� দ�েরর বািষ �ক 
৬০ ঘ�া �িশ�ণ কায ��ম অ�াহত আেছ। 

 
�ািণস�দ অিধদ�রঃ �ািণস�দ অিধদ�েরর িডেস�র/১৭ মােস ৫১২ জন 
�িশ�নাথ� অভ��রীন �িশ�েণ অংশ �হন কেরন।  
 
িবএফআরআইঃ ইনি��উেটর অভ��রীণ �িশ�ণ কায ��ম চলমান আেছ।    
 

িবএলআরআইঃ গত wW‡m¤^i ২০১৭ সােল 2� �কােস � �মাট 100 জন 
খামারীেক ��ি� িভি�ক অভ��িরণ �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
 
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ অ� দ�েরর বািষ �ক অভ��রীণ ৬০ ঘ�া 
�িশ�ণ কায ��ম অ�াহত আেছ। 

১০.৬ জাতীয় ��াচার 
�কৗশল  

মৎ� অিধদ�রঃ মৎ� অিধদ�েরর ১৫/১০/২০১৭ ি�. 
তািরেখর নং- ৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫৮.০৫৩.১৪.২৩৮ �ারক 
�মাতােবক জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন এবং পিরবী�ণ 
কাঠােমার ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ১ম ��মািসক �িতেবদন 
(�লাই ২০১৭ হেত �সে��র ২০১৭ পয ��) ম�ণালেয় ��রণ 
করা হেয়েছ। ১ম �কায়াট �াের ১� �নিতকতা কিম�র সভা 
অ�ি�ত হেয়েছ। অংশীজেনর অংশ�হেণ সভা অ�ি�ত হেয়েছ 
১�। 
�ািণস�দ অিধদ�র (১) �ািণস�দ অিধদ�েরর 
১৬/১০/২০১৭ ি�ঃ তািরেখর নং- ৩৩.০১.০০০০.১১১.৫৩. 
৮৩৩.১৭-৪৯৬৭ �ারক �মাতােবক ��াচার �কৗশল কম �-
পিরক�না ও বা�বায়ন পিরবী�ণ কাঠােমা ২০১৭-২০১৮ এর 
১ম �কায়াটার (�লাই - �সে��র ২০১৭) অ�গিত  ম�ণালেয় 
��রণ করা হেয়েছ। 
(২) ইন-হাউজ �িশ�েণ ��াচার িবষয়�র উপর ০১ � �াস 
অ�� �� কের �েয়াজনীয় কায ��ম �হেনর জ� উপ-
পিরচালক, িবভাগীয় �ািণস�দ দ�র স�হ ও �ক� 
পিরচালকেদরেক অিধদ�েরর ২৪/০৩/২০১৬ তািরেখর নং 
৩৩.০১.০০০০.১১০.০১.০১৭.১৫-১৩০৯ সং�ক পে�র 
মা�েম অবিহত করা হেয়েছ।  
িবএফিডিসঃ িবএফিডিস’র �নিতকতা কিম�র িনয়িমত 
সভায় জাতীয় ��াচার �কৗশল িবষেয় সকল কম �কত�া/ 
কম �চারীেদর সেচতন করার কাজ অ�াহত  আেছ। 
িবএফআরআইঃ ১) ইন-হাউজ �িশ�েণর �িত� �কােস �  
��াচার িবষেয়র উপর ০১� �াস অ�� �� করা হেয়েছ। 
ইনি��উেটর সকল পয �ােয় ��াচার �িতপালেনর জ� 
িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ।  
িবএলআরআইঃ (১) ��াচার সং�া� িবষেয় কায ��ম 
চলমান রেয়েছ। 

জাতীয় ��াচার �কৗশল 
িবষেয় সকলেক সেচতন করা 
ও সকল পয �ােয় তা 
�িতপালন করেত হেব।   
 

��সিচব 
(�ািণস�দ-২), 

সং�া �ধান (সকল)  

মৎ� অিধদ�রঃ মৎ� অিধদ�েরর ১৫/১০/২০১৭ ি�. তািরেখর নং 
৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫৮.০৫৩.১৪.২৩৮ �ারক �মাতােবক জাতীয় ��াচার 
�কৗশল বা�বায়ন এবং পিরবী�ণ কাঠােমার ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ১ম 
��মািসক �িতেবদন (�লাই ২০১৭ হেত �সে��র ২০১৭ পয ��) ম�ণালেয় 
��রণ করা হেয়েছ। ১ম �কায়াট �াের ১� ও ২য় �কায়াট �াের ১� �নিতকতা 
কিম�র সভা অ�ি�ত হেয়েছ। অংশীজেনর অংশ�হেণ �মাট সভা অ�ি�ত 
হেয়েছ ২�। এছাড়াও ১০৬ জন কম �কত�া-কম �চািরেক জাতীয় ��াচার �কৗশল 
সং�া� �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
�ািণস�দ অিধদ�র (১) �ািণস�দ অিধদ�েরর ১৬/১০/২০১৭ তািরেখর 
নং-৩৩.০১.০০০০.১১১.৫৩.৮৩৩.১৭-৪৯৬৭ �ারক �মাতােবক ��াচার 
�কৗশল কম �-পিরক�না ও বা�বায়ন পিরবী�ণ কাঠােমা ২০১৭-২০১৮ এর 
১ম �কায়াটার �লাই - �সে��র ২০১৭ অ�গিত  ম�ণালেয় ��রণ করা 
হেয়েছ। 
(২) ইন-হাউজ �িশ�েণ ��াচার িবষয়�র উপর ০১ � �াস অ�� �� কের 
�েয়াজনীয় কায ��ম �হেনর জ� উপ-পিরচালক, িবভাগীয় �ািণস�দ দ�র 
স�হ ও �ক� পিরচালকেদরেক অিধদ�েরর ২৪/০৩/২০১৬ তািরেখর নং 
৩৩.০১.০০০০.১১০.০১. ০১৭.১৫-১৩০৯ সং�ক পে�র মা�েম অবিহত করা 
হেয়েছ। 
 
 
িবএফিডিসঃ িবএফিডিস’র �নিতকতা কিম�র িনয়িমত সভায় জাতীয় 
��াচার �কৗশল িবষেয় সকল কম �কত�া/ কম �চারীেদর সেচতন করার কাজ 
অ�াহত  আেছ। 
িবএফআরআইঃ ১) ইন-হাউজ �িশ�েণর �িত� �কােস �  ��াচার িবষেয়র 
উপর ০১� কাস অ�� �� করা হেয়েছ। ইনি��উেটর সকল পয �ােয় ��াচার 
�িতপালেনর জ� িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ।  
 
িবএলআরআইঃ (১) ��াচার সং�া� িবষেয় কায ��ম চলমান রেয়েছ। 
(২) �িত� ইন-হাউজ �িশ�েণ (কম �কত�া/ িব�ানী) ��াচার িবষয়�র উপর 



ন�র আেলাচ� িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া�/ ম�� বা�বায়েন বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

(২) �িত� ইন-হাউজ �িশ�েণ (কম �কত�া/ িব�ানী) ��াচার 
িবষয়�র উপর ০১� �াস ইেতামে� অ�� �� কের বা�বায়ন 
করা হে�। 
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ ইনহাউজ �িশ�ণ 
�কােস � জাতীয় ��াচার �কৗশল অ�� �� করা হেয়েছ। অ� 
দ�েরর সকল কম �কত�া-কম �চারী এবং �পশাজীিবেদর এ িবষেয় 
সেচতন করা হে�। 
�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ জাতীয় ��াচার �কৗশল 
িবষেয় সকলেক সেচতনতা�লক কায ��ম অ�াহত আেছ। 
সকল পয �ােয় তা �িতপালন করা হেব। 

০১� �াস ইেতামে� অ�� �� কের বা�বায়ন করা হে�। 
(3) ï×Pvi wel‡qi Dci 20 Rb Kg©Pvix‡K MZ 30/12/2017 wLªt 
Zvwi‡L cÖwkÿY †`qv n‡q‡Q| 
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�লঃ ইনহাউজ �িশ�েণর �কােস � জাতীয় 
��াচার �কৗশল অ�� �� করা হেয়েছ। অ� দ�েরর সকল কম �কত�া-কম �চারী 
এবং �পশাজীিবেদর এ িবষেয় সেচতন করা হে�।  
�মিরন িফশািরজ একােডিমঃ জাতীয় ��াচার �কৗশল িবষেয় একােডিমেত 
সকলেক সেচতনতা�লক কায ��ম অ�াহত আেছ। সকল পয �ােয় তা 
�িতপালন করা হে�।  

১০.৭ অিভেযাগ িন�ি� ম�ণালেয়র অধীন সকল সং�ায় সহেজ �ি�েগাচর হয় এমন 
�ােন অিভেযাগ বা� �াপন করা হেয়েছ। �া� অিভেযাগস�হ 
সংি�� কিম�র মা�েম িন�ি�র �ব�া �হণ করা হে�।  

অিভেযাগ বাে� �া� 
অিভেযাগ �ত িন�ি� করেত 
হেব।   
 

অিতির� সিচব 
(�শাসন), ��সিচব 

(�াস-২), 
সং�া �ধান (সকল) 

ম�ণালেয়র অধীন সকল সং�ায় সহেজ �ি�েগাচর হয় এমন �ােন অিভেযাগ 
বা� �াপন করা হেয়েছ। �া� অিভেযাগস�হ সংি�� কিম�র মা�েম 
িন�ি�র �ব�া �হণ করা হে�। 

১০.৮ �ািণস�দ স�াহ 
পালন 

আগামী ১৫ হেত ২০ জা�য়াির ২০১৮ এর মে� স�া� তািরখ 
িনধ �ারণ কের কায ��ম হােত �নওয়া হেয়েছ। 
 

�িত বছেরর �ায় এ বছরও 
�ািণস�দ স�াহ পালেনর 
িস�া� �িহত হয়।  
 

��সিচব (�াস-১/২), 
মহাপিরচালক, 

�ািণস�দ অিধদ�র 
 

২০-২৫ জা�য়ারী ২০১৮ তািরখ পয ��  �ািণস�দ �সবা স�াহ অ�ি�ত হয়। 
�সবা স�ােহর �ভ উে�াধন কেরন গণ�জাত�ী বাংলােদেশর মহামা� 
রা�পিত জনাব আব�ল হািমদ। �সবা স�াহ উপলে�� �দশ�াপী �াপক 
কায ��ম হােত �নয়া হয়।  

 
 


