
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় 

িবষয়ঃ �ে�া�ত �দেশর ��াটাস হেত বাংলােদেশর উ�রেণর �যা�তা অজ�েনর ঐিতহািসক সাফ� উদযাপেনর 

          কম �পিরক�না। 

১. �ক�ীয় কম ��িচ:    ২০/৩/২০১৮  হেত ২৫/০৩/২০১৮  
তািরখ, িদন 

 সময় 
কায ��ম �ান বা�বায়নকারী সং�া দািয়��া� কম�কত�া ম�� 

20/০৩/২০১৮ 
  

�ধান ভবন, ফটক এবং সংল�  
সড়ক সি�তকরণ, আেলাকস�া 
ও আতশবািজ 

 
 
 
 
 
 
 

 

সকল দ�র / সং�ার �ধান 
কায �ালয় 

মৎ� অিধদ�র,  
�ািণস�দ অিধদ�র,   

মৎ� গেবষণা 
ইনি��উট,  

�ািণস�দ গেবষণা 
ইনি��উট, 

বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন 
কেপ �ােরশন,  

�মিরন িফশািরজ 
একােডমী 

ক) � � দ�র �ধানগণ 
 
 সািব �ক তদারিকঃ 

   ��সিচব (বােজট) 
মৎ� ও �ািণস�দ 
ম�ণালয়।    

 

২১/০৩/২০১৮  দ�র / সং�ার সােথ স�ৃ� 
নাগিরক �সবা �দান �ি�য়া 
উ�য়ন, অ�গিত এবং ভিব�ৎ 
পিরক�না িবষয়ক কম ��চী িনেয় 
আেলাচনা 

মৎ�/ �ািণস�দ 
অিধদ�েরর সদর দ�র 

এবং 
িবএফিডিস �ধান কায �ালয় 

মৎ� / �ািণস�দ 
অিধদ�র, 
িবএফিডিস 

� � দ�র �ধানগণ  
 
সািব �ক তদারিকঃ 
অসীম �মার বালা, 
��সিচব 

 

2২/০৩/২০১৮ 
 

07:00-800 

জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র 
রহমান- এর �িত�িতেত ���বক 
অপ �ণ 

 

৩২ ধানমি�, ঢাকা ১) মৎ� অিধদ�র 
২) �ািণস�দ অিধদ�র  
৩) বাংলােদশ মৎ� 
উ�য়ন কেপ �ােরশন 

 

ক) �চয়ার�ান, িবএফিডিস 
খ) মহাপিরচালক,  

মৎ�/�ািণস�দ 
অিধদ�র  

গ) মাননীয় ম�ীর একা� 
সিচব  

একা� সিচব �ড়া� 
সময় সংি��েদর 
অবিহত করেব। 
মৎ� অিধদ�র 
���বক  �তির 

করেব। 
 
 
 

২২/০৩/২০১৮ 
 

১০:00 

বাংলােদশ �ে�া�ত �দেশর 
��াটাস �থেক উ�রেণর �যা�তা 
অজ�ন স�িক�ত আেলাচনায় অংশ 
�হণ 

�রিডসন � �হােটল ঢাকা আমি�ত কম �কত�া��  আেয়াজেনঃ 
অথ �ৈনিতক স�ক� 
িবভাগ 

২২/০৩/২০১৮ 
 

২:00  

বণ �াঢ� �শাভাযা�ায় অংশ�হণ সমােবত হওয়ার �ান: বাংলা 
একােডিম ও সংল� এলাকা 

সময়ঃ �বলা ২.০০  টা 
গিতপথ: বাংলা একােডিম  - 
�দােয়ল চ�র – আব�ল গিণ 
�রাড – িজিপও – ব�ব� 
জাতীয় ��িডয়ােমর পি�ম 

�গইট 
 

(১) মৎ� ও �ািণস�দ            
ম�ণালয় 
(২) মৎ� অিধদ�র 
(৩) �ািণস�দ অিধদ�র 
(৪) মৎ� উ�য়ন 
কেপ �ােরশন 
(৫) ত� দ�র 

সািব �ক তদারিকঃ 
 

 অিতির� সিচব 
(�শাসন) 

�ানার, �ব�ন, বাদক 
দল, �ফ�ন  ও 
��াকাড �, �ঘাড়ার গাড়ী 
সহেযােগ। 
বাদকদল - মৎ� 
অিধদ�র,  
�ঘাড়ার গািড় - 
�ািণস�দ অিধদ�র 

২৩/০৩/২০১৮ �মিরন িফশািরজ একােডিম, সকল  
�িশ�ণ �ক� এবং  িডে�ামা 
ইনি��উট এ এলিডিস �থেক 
উ�রন সং�া� ত� উপ�াপন 

 
 

(১) �মিরন িফশািরজ 
একােডিম  
(২) �িশ�ন �ক� 
(৩) িডে�ামা ইনি��উট 

(১)�মিরন িফশািরজ 
একােডিম 
(২) মৎ� / �ািণস�দ 
অিধদ�র 

(১) অ��, �মিরন 
িফশািরজ একােডিম 
(২) মহাপিরচালক, মৎ� 

/ �ািণস�দ  অিধদ�র 
সািব �ক তদারিক 

অিতির� সিচব 
(�ািণস�দ-২) 

 



20/০৩/২০১৮ 
 �থেক  

২৬/০৩/২০১৮ 
 

ওেয়বসাইট এবং সামািজক 
�যাগােযাগ মা�েম �চার-�চারণা  

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় 
এবং অধীন� দ�র / সং�ার 

ওেয়বসাইট, ইেনােভশন 
�পইজ ও �ফইস�ক �পইজ   

   

সকল দ�র / সং�া � � দ�র �ধান এবং 
ম�ণালেয়র জ� ইউ�ফ 
খান, িসে�ম এনািল� 

 

2৪/০৩/২০১৮ 
 

�লাকজ  সাং�িতক স��া িশ�কলা 
একােডিম/�কআইিব/�িবধা

জনক �ান 

(১) মৎ� অিধদ�র 
(২) �ািণস�দ অিধদ�র 

সািব �ক তদারিক 
��সিচব (�ািণস�দ-১)  

 

২৫/০৩/২০১৮ মৎ� অিধদ�র ও �ািণস�দ 
অিধদ�র –এর উে�ােগ 
আেয়ািজত ‘নাগিরক সংলাপ’  

িসরডাপ/িবএআরিস/মৎ� 
অিধদ�র-এর সে�লন 

ক�, ঢাকা  

মৎ� ও �ািণস�দ 
ম�ণালয় এবং 

মৎ� / �ািণস�দ 
অিধদ�র 

 

মহাপিরচালক, মৎ� / 
�ািণস�দ অিধদ�র 

 
সািব �ক তদারিকঃ 

অিতির� সিচব (মৎ�) 

 

 



২.  �জলা ও উপেজলা পয �ােয়র কম ��িচ: ২০/৩/২০১৮  হেত ২৫/০৩/২০১৮ 
তািরখ, িদন 

 সময় 
কায ��ম �ান বা�বায়নকারী সং�া দািয়��া� কম �কত�া ম�� 

20/০৩/২০১৮ 
  

িবল �বাড � �াপন 
 

সকল �জলার �েবশ�ার  সকল �জলা/উপেজলা 
মৎ� ও �ািণস�দ  
অিফস 

উপিরচালক মৎ�/ 
�ািণস�দ  অিধদ�র 

�জলা 
�শাসেনর সােথ 
আেলাচনা কের 
করেত হেব। 

2১/০৩/২০১৮ 
 
 

�চার-�চারণা  
(মাইিকং, সেচতনা�লক সভা, 
পধসভা, �িশ�ণ ইত�ািদ কায�ম 
ইউিনয়ন পয� বা�বায়ন করেত 
হেব) 

সংি�� �জলা/উপেজলা 
মৎ� অিফস ক��ক 

িনধ �ািরত� 

সংি�� �জলা/উপেজলা 
মৎ�/�ািণস�দ 

কায �ালয় 

সংি�� �জলা/উপেজলা 
মৎ�/�ািণস�দ কম �কত�া 

উপপিরচালক 
�জলার এবং 

�জলা কম �কত�া 
উপেজলার 
কায ��ম 
তদারিক 
করেবন। 

গবািদ প� ও হ�স �রিগর �কা 
�দান, িচিকৎসা �সবা, �ি�ম 
�জনন কায�ম, ঘােসর কা�ং 
িবতরণসহ অ�া � স�সারণ 
কায�ম 

�ানীয় ইউিপ অিফস, ��াথ 
�স�ার ও জনসমাগম�ল 

উপেজলা �ািণস�দ 
কায �ালয় 

উপেজলা �ািণস�দ 
কম �কত�া 

২২/০৩/২০১৮ 
 
 

বণ �াঢ� �শাভাযা�া �জলা/উপেজলা  ক��ক 
িনধ �ািরত �ান ও সময় 

�মাতােবক 

মৎ� / �ািণস�দ 
�জলা/উপেজলা কায �ালয় 
মৎ� গেবষণা ই���উট 

�ািণস�দ গেবষণা 
ই���উট, িবএফিডিস, 

�মিরন িফশািরজ একােডিম 

�চয়ার�ান, িবএফিডিস 
অ��, �মিরন িফশািরজ 

একােডিম 
সংি�� �জলা/উপেজলা 
মৎ� ও �ািণস�দ  

কম �কত�া 

�ানার, �ব�ন, 
বাদক দল, 
�ফ�ন  ও 
��াকাড �  
সহেযােগ  

২৩/০৩/২০১৮ উঠান �বঠক 
 

িনব �ািচত খামারী/�ষেকর 
উঠােন 

উপেজলা �ািণস�দ 
কায �ালয় 

উপেজলা �ািণস�দ 
কম �কত�া 

 

মাছ চােষর জ� পািন ও মা� 
পরী�া 

উপেজলা ও ই্ উিনয়ন উপেজলা মৎ� 
কায �ালয় 

উপেজলা মৎ� কম�কত�া 

িবএফআরআই এবং িবএলআরআই 
ক��ক উ�ািবত ��ি� মাঠ পয �ােয় 
�দ �শন 

মাঠ পয �ায় িবএফআরআই  
িবএলআরআই 

� � দ�র �ধান 
 

২৪/০৩/২০১৮ সেচতনতা�লক আেলাচনা সভা ও 
�িশ�ণ 

উপেজলা পিরষেদর 
�িবধামত �ােন 

উপেজলা �ািণস�দ 
কায �ালয় 

উপেজলা �ািণস�দ 
কম �কত�া 

 

মাছ চাষ িবষয়ক �িশ�ণ উপেজলা পিরষেদর 
�িবধামত �ােন 

উপেজলা মৎ� 
কায �ালয় 

উপেজলা মৎ� কম�কত�া  

মাঠ িদবস ও উ�ত জােতর মােছর 
�পানা িবতরণ 

িবএফআরআই ক��ক 
িনধ �ািরত ইউিনয়ন/মৎ� 
চাষ সিমিতর সমােবশ 

িবএফআরআই মহাপিরচালক, 
িবএফআরআই 

 

2৫/০৩/২০১৮ 
 

সামািজক সাং�িতক অ��ান 
(ি�েকট, �টবল, হা��/জাির 
গান/�নৗকা বাইচ, ইত�ািদ)  

সংি�� �জলা/উপেজলা 
মৎ� অিফস ক��ক 

িনধ �ািরতত� 

সংি�� �জলা/উপেজলা 
মৎ� কায �ালয় 

সংি�� �জলা/উপেজলা 
মৎ� কম �কত�া 

- 

 

 


