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এ মন্ত্রণালয় ও সাংস্থাপ্রিানসহ সমন্বয় সভার কার্ যণববরণী 
 

সভাপণতিঃ জনাব মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল  
             ভারপ্রাপ্ত সণিব  
তাণরখ   : ২১ মার্ চ ২০১৮ ণরিঃ  
সময়     : মবলা ২:৩০ ঘটিকা 
স্থান      : মন্ত্রণালদয়র সদেলন কক্ষ  

 

  সভাপতি উপণস্থত কম যকতযাগণদক স্বাগত জাণনদয় সভার কাজ শুরু কদরন। সভায় উপণস্থত কম যকতযাগদণর তাণলকা পণরণশষ্ট ‘ক’ মত সাংযুক্ত 

আদছ।  
 

২। সভাপণতর অনুমণতক্রদম উপসণিব জনাব মমাোঃ শতিকুল ইসলাম ণবগত ২৭ মিব্রুয়াণর ২০১৮ ণরিঃ তাণরদখ অনুণিত সাংস্থাপ্রিানসহ সমন্বয় 

সভার কার্ যণববরণী অনুদমােদনর জন্য সভায় উপস্থাপন কদরন। মকান সাংদশািন না থাকায় কার্ যণববরণীটি সব যসেণতক্রদম দৃঢ়ীকৃত হয়।  
 

৩। এরপর ণবগত সভায় গৃণহত ণসদ্ধান্তসমূদহর বাস্তবায়ন ও অগ্রগণত প্রণতদবেন আদলািযসূণির ক্রমানুসাদর উপস্থাপন ও ণবস্তাণরত আদলািনা হয়। সভায় 

আদলাণিত ণবষয় এবাং গৃণহত ণসদ্ধান্তসমূহ ণনম্নরূপিঃ  

 

৪। সািারণ ণবষয়াণে  
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৪.১ এ মন্ত্রণালদয়র বাণষ যক 

কম যসম্পােন চুণক্ত 

(Annual 

Performance 

Agreement-

APA) এর কার্ যক্রম  

২০১৭-২০১৮ অথ য বছদর এ মন্ত্রণালদয়র আওতািীন সকল সাংস্থার APA 

কার্ যক্রদমর মেব্রুয়াণর ২০১৮ মাদসর অগ্রগণত প্রণতদবেন র্থাসময়ে পাওয়া 

মগদছ এবাং মন্ত্রণালদয়র ওদয়ব সাইদে প্রকাশ করা হদয়দছ। 

মৎস্য অণিেপ্তরিঃ বাণষ যক কম যসম্পােন চুণক্তসহ মাঠপর্ যাদয় ণবণভন্ন উন্নয়ন 

ও রাজস্ব খাদত বাস্তবাণয়ত কার্ যক্রম সুিুভাদব পণরবীক্ষদণর ণনণমত্ত 

ণবভাগওয়ারী ০৮টি মেশাল ণভণজদলন্স টিম গঠন করা হদয়দছ এবাং 

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযাগণদক প্রণতমাদস কমপদক্ষ ০২(দুই) বার মাঠ 

পণরেশ যদনর জন্য ণনদে যশনা প্রোন করা হদয়দছ।   

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ বাণষ যক কম যসম্পােন চুণক্তসহ মাঠপর্ যাদয় ণবণভন্ন 

উন্নয়ন ও রাজস্ব খাদত বাস্তবাণয়ত কার্ যক্রম সুিভুাদব পণরবীক্ষদণর ণনণমত্ত 

৩ (ণতন) সেস্য ণবণশষ্ট ণবভাগীয় মণনেণরাং টিম গঠন করা হদয়দছ। কণমটি 

কর্তযক ণনয়ণমতভাদব মাঠ পর্ যাদয় মণনেণরাং কার্ যক্রম অব্যাহত আদছ। 

ণবএেণিণসিঃ বাণষ যক কম যসম্পােন চুণক্তসহ মাঠপর্ যাদয় ণবণভন্ন উন্নয়ন ও 

রাজস্ব খাদত বাস্তবাণয়ত কার্ যক্রম সুিভুাদব পণরবীক্ষদণর ণনণমত্ত 

পণরিালক (অথ য) এর মনর্তদত্ব ৩ সেস্য ণবণশষ্ট কণমটি গঠন করা হদয়দছ।  

 

মাঠপর্ যাদয় APA মরণজস্টাদর দপ্তর প্রধায়নর স্বাক্ষর ও ঊর্ধ্চিন 

কম চকিচার প্রতিস্বাক্ষর থাকা প্রদয়াজন এবাং মণনেণরাং ণসদস্টম আদরা 

মজারোর করার জন্য অণতণরক্ত সণিব (মৎস্য) অণভমত ব্যক্ত কদরন।  

APA-এর বাস্তবােন 

অগ্রগতি প্রতিয়বদন প্রতি 

মায়সর ১০ িাতরয়ের 

ময়ে মন্ত্রণালয়ে মপ্ররণ 

(হার্ চ কতপ ও সিট 

কতপ) ও মন্ত্রণালয়ের 

ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

এবং মন্ত্রণালয়ের উইং 

প্রধানগণ কর্তচক ৩ মাস 

অন্তর APA-এর 

বাস্তবােন অগ্রগতি 

প্রতিয়বদন তনেতমি 

পর্ চায়লার্না এবং 

কতমটির প্রয়িেক সদস্য 

কর্তচক কমপয়ক্ষ একটি 

সংস্থার APA-এর 

কার্ চক্রম তনেতমি 

পর্ চায়লার্না করয়ি 

হয়ব।   

(ে) তবভাগওোরী 

মতনটতরং টীম গঠন 

কয়র মাঠ পর্ চায়ের 

দপ্তয়র APAসহ 

অন্যান্য কার্ চক্রম 

তনেতমিভায়ব 

মতনটতরং করয়ি হয়ব।  

অণতিঃ সণিব 

(সকল),  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল) 

 

 

৪.২ মটকসই উন্নেন 

অভীষ্ট লক্ষে 

(SDG) বাস্তবােন  

  

SDG Action Plan এর আদলাদক সাংণিষ্ট মন্ত্রণালয়/ ণবভাদগর 

প্রণতণনণিগদণর অাংশগ্রহদণ সভা আহবান করা হদে। এছাড়া এসণিণজ 

োদগ যে অজযদনর ণনণমত্ত এ মন্ত্রণালদয়র উইাং প্রিানগদণর ণনকে 

২২/২/২০১৮ তাণরখ ইউ.ও মনাদের মাধ্যদম মণনেণরাং কার্ যক্রম মজারোর 

করার ণবষদয় অনুদরাি জানাদনা হদয়দছ।   

SDG ণবষদয় মেকয়হাল্ডারয়দর তনয়ে ২৯ মাি য ২০১৮ তাণরখ একটি 

সভা আহ্বান করা হদয়দছ মদম য SDG মোকাল পদয়ন্ট কম যকতযা সভাদক 

(১) SDG তবষয়ে  

মস্টকদহাল্ডাদেরদক 

ণনদয় দ্রুত পর্ চায়লার্না 

সভা করদত হদব।  

(২) SDG এর টায়গ চট 

উয়েেপূব চক নতি 

উপস্থাপন করয়ি হয়ব।  

যুগ্মসতর্ব (প্রাস-১)/ 

যুগ্মপ্রধান/ সংস্থা 

প্রধান (সকল) 

http://www.mofl.gov.bd/


ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

অবণহত কদরন। 

৪.৩ মাোর প্ল্োন প্রস্তুি মন্ত্রণালয় কর্তযক মৎস্য অণিেপ্তর ও প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর মাস্টার 

প্ল্যাদনর নীণতগত সেণত প্রোন করা হদয়দছ। উক্ত মাস্টার প্ল্যান অনুর্ায়ী 

কার্ যক্রম বাস্তবায়ন করদত হদব।  

 

SDG এর সাদথ সামঞ্জস্য মরদখ আপাতত ৩০ বছদরর োদগ যে ণনদয় 

মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করার জন্য সণিব মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

(ক) মৎস্য অতধদপ্তর ও 

প্রাতণসম্পদ অতধদপ্তর 

কর্তচক অনুয়মাতদি 

মাোর প্ল্োন অনুর্ােী 

কার্ চক্রম বাস্তবােন 

করয়ি হয়ব।  

(ে) আপাতত ৩০ 

বছদরর োদগ যে ণনদয় 

মাোর প্ল্োন প্রস্তুি 

করয়ি হয়ব।  

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

৪.৪ আইন/ ণবণিমালা 

প্রণয়ন  
(ক) ‘‘মৎস্য সঙ্গণনদরাি আইন, ২০১৭’’: আইনটি মভটিাং এর জন্য 

২১/০১/২০১৮ তাণরদখ মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক ণবভাদগ মপ্ররণ 

করা হদয়দছ এবাং উক্ত ণবভাদগর ণবদিনািীদন আদছ।  

(খ) প্রস্তাণবত ‘‘মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পণরেশ যন ও মানণনয়ন্ত্রণ) 

আইন/২০১৬ : আহবায়ক, আইদনর খসড়া পরীক্ষা-ণনরীক্ষা পূব যক মতামত 

প্রোন সাংক্রান্ত কণমটি ও অণতণরক্ত সণিব (আইন), মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ 

০১/০৩/২০১৮ মপ্ররণ করা হদয়দছ এবাং ০৮/০৩/২০১৮ তাণরদখ ১ম সভা 

হয়। সভার কার্ যণববরণী ১৫/০৩/২০১৮ তাণরদখ পাওয়া র্ায়। ণসদ্ধান্ত 

মমাতাদবক আইদনর খসড়া পুনিঃ গঠন কদর সভায় মপশ করদত হদব। 

আগামী ০৫/০৪/২০১৮ তাণরদখর মদধ্য কণমটির সভায় উপস্থাপদনর জন্য 

মপ্ররণ করা হদব। 

 (গ) ‘‘পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গণনদরাি ণবণিমালা,২০১৬’’: ণবণিমালাটি 

মলণজসদলটিভ ণবভাদগর পর্ যদবক্ষদণর আদলাদক মতামত মেওয়ার জন্য 

গত ১৬/১০/২০১৭ তাণরদখ অথ য ণবভাগ ও জাতীয় রাজস্ব মবাদি য পত্র মপ্ররণ 

করা হদয়দছ।   

(ঘ). ‘‘বাাংলাদেশ ণিণড়য়াখানা আইন, ২০১৬’’: আইনটি প্রণমতীকরণকৃত 

কণপ বাবাদকা হদত পাওয়া মগদছ।  আহবায়ক, আইদনর খসড়া পরীক্ষা-

ণনরীক্ষা পূব যক মতামত প্রোন সাংক্রান্ত কণমটি ও অণতণরক্ত সণিব (আইন), 

মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ মপ্ররদণর জন্য গত ১৫/০৩/১৮ তাণরখ নণথ উপস্থাপন 

করা হদয়দছ। আইনটি আগামী ২২/০৩/২০১৮ তাণরদখর মদধ্য মণন্ত্রপণরষে 

ণবভাদগ মপ্ররণ করা হদব।  

(ঙ) প্রাণণর প্রণত ণনিরুতা আইন-১৯২০ শীষ যক আইদনর পণরবদতয 

প্রাণণকল্যাণ আইন ২০১৭ প্রণয়নিঃ ২০/০৩/২০১৮ তাণরখ আইনটি 

পুনগ যঠদণর জন্য ২০/০৩/২০১৮ তাণরখ ণনি যাণরত আদছ। ১২/০৪/২০১৮ 

তাণরদখর মদধ্য মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক ণবভাদগ মপ্ররণ করা 

হদব। 

(ি) বাাংলাদেশ মিইরী উন্নয়ন মবাি য আইন-২০১৬:  আইনটি 

প্রণমতীকরণকৃত কণপ বাবাদকা হদত পাওয়া মগদছ।  আহবায়ক, আইদনর 

খসড়া পরীক্ষা-ণনরীক্ষা পূব যক মতামত প্রোন সাংক্রান্ত কণমটি ও অণতণরক্ত 

সণিব (আইন), মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ মপ্ররদণর জন্য গত ১৫/০৩/১৮ তাণরখ 

নণথ উপস্থাপন করা হদয়দছ। আইনটি আগামী ২২/০৩/২০১৮ তাণরদখর 

মদধ্য মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ মপ্ররণ করা হদব।  

(ছ) সামুণিক মৎস্য আইন, ২০১৭ : মৎস্য অণিেপ্তরদক জবাব প্রস্তুত কদর 

০৫/০৩/২০১৮ তাণরদখর মদধ্য মপ্ররণ করার জন্য পত্র মেওয়া হদয়দছ, 

জবাব ৬/০৩/২০১৮ পাওয়া মগদছ। ২৯/০৩/২০১৮ তাণরদখ মদধ্য 

মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক ণবভাদগ মপ্ররণ করা হদব। 

(জ) বাাংলাদেশ মভটিণরনাণর কাউণন্সল আইন, ২০১৮ -মলণজসদলটিভ ও 

সাংসে ণবষয়ক ণবভাদগর মভটিাংকৃত খসড়া ণবষদয় ণভন্নমত থাকায় তা 

পুনরায় মতামদতর জন্য গত ০৫/০৩/২০১৮ তাণরদখ বাাংলাদেশ 

মভদেণরনাণর কাউণন্সল বরাবর মপ্ররণ করা হদয়দছ। পুনরায় মভটিাং এর 

জন্য আগামী ২৫/৩/২০১৮ তাণরদখর মদধ্য মলণজসদলটিভ ও সাংসে 

ণবষয়ক ণবভাদগ মপ্ররণ করা হদব।  

(ঝ) বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণস্টটিউে আইন ২০১৭: মভটিাংকৃত 

ণবদলর কদয়কটি িারার ণবষদয় ণবএেআরআই-এর আপণত্ত থাকায় তা 

ণবদবিনা কদর খসড়া আইনটির আপণত্তকৃত অাংশ মভটিাং এর জন্য 

(ক)তবষেটি Follow 

up করয়ি হয়ব।  

 
 

(খ) অনুসরণমূলক 

কার্ চক্রম অব্যাহি 

রােয়ি হয়ব।  

 

 

 

 

 

 

(গ) তবষেটি Follow 

up করয়ি হয়ব।  

 

 
 

 

 

(ঘ)তবষেটি Follow 

up করয়ি হয়ব। 

 

 

 

 

 
 

(ঙ)অনুসরণমূলক 

কার্ চক্রম অব্যাহি 

রােয়ি হয়ব।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(র্)ণবষয়টি Follow 

up করয়ি হয়ব।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ছ) ণবষয়টি Follow 

up করয়ি হয়ব। 
 

 

 

 

 

(জ)ণবষয়টি Follow 

up করয়ি হয়ব। 

 

অণতিঃ সণিব 

(মৎস্য)/যুগ্মসণিব 

(প্রাণণসম্পে-১)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু 

ইয়কানতম)/ সংস্থা 

প্রধান (সংতিষ্ট) 

 



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

১২/০৪/২০১৮ তাণরদখর মদধ্য মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক ণবভাদগর 

মপ্ররণ করা হদব। 

(ঞ) বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউে আইন ২০১৭: গত 

০৫/০৩/১৮ তাণরদখ মণন্ত্রসভা-ববঠদক চুড়ান্ত অনুদমােদনর জন্য 

মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ মপ্ররণ করা হদয়দছ। 

(ে) র্দশার মজলািীন ভবেহ এলাকায় মৎস্য মঘর স্থাপদনর জন্য 

নীণতমালা ২০১৭: ১৩/৩/২০১৮ তাণরখ আন্তিঃমন্ত্রণালয় সভা অনুণিত 

হদয়দছ। আগামী ০৫/৪/২০১৮ তাণরদখর মদধ্য চূড়ান্ত করা হদব।  

(ঠ) প্রবহমান নেী ও অন্যান্য জলাশদয় খাঁিায় মাছিাষ নীণতমালা ২০১৭: 

ভূণম মন্ত্রণালদয়র মতামত পাওয়া র্ায়ণন।   

(ি) ণনহত মজদল পণরবার বা স্থানীয়ভাদব অক্ষম মজদলদের প্রদণােনা 

সহায়তা প্রোন নীণতমালা ২০১৭: পণরদবশ ও বন মন্ত্রণালয়, দূদর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবাং স্বাস্থয মসবা ণবভাদগর মতামত পাওয়া 

র্ায়ণন।  

আইন তবষয়ে মকান আইন কার কায়ে অতনষ্পন্ন এবং ণক ণক করদত হদব 

তা উদেখপূব যক আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সণিব মদহােয় 

ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

 

 

 

 

 

(ঝ)অনুসরণমূলক 

কার্ চক্রম অব্যাহি 

রােয়ি হয়ব।  

 

 

 

(ঞ) দ্রুি মতন্ত্রপতরষদ 

তবভায়গ মপ্ররণ করয়ি 

হয়ব। 
 

(ে) দ্রুি চূড়ান্ত করয়ি 

হয়ব।  

 

 

(ঠ) দ্রুি চূড়ান্ত করয়ি 

হয়ব। 
 

(ি) দ্রুি চূড়ান্ত করয়ি 

হয়ব।  

৪.৫ মজলা/ উপদজলা 

পর্ যাদয়র অণেস ও 

বাস্তবায়নািীন প্রকল্প 

পণরেশ যন  

  

এ মন্ত্রণালদয়র ণনম্নবণণ যত কম যকতযাগণ মেয়াণর ২০১৮ মাদস মজলা/ 

উপদজলা পর্ যাদয়র অণেস ও বাস্তবায়নািীন প্রকল্প পণরেশ যন কদরদছন।  
 

(১) জনাব অরুন কুমার মালাকার, অণতণরক্ত সণিব (প্রশাসন) ০২ 

মেব্রুয়াণর ২০১৮ তাণরখ পটুয়াখালী সের ণসণনয়র উপদজলা মৎস্য 

কম যকতযার কার্ যালয় ও মৎস্য প্রকল্প এবাং পটুয়াখালী সের উপদজলা 

প্রাণণসম্পে কম যকতযার কার্ যালয় ও প্রাণণসম্পে প্রকল্প পণরেশ যন কদরদছন।  

(২) জনাব মমািঃ শণেকুল ইসলাম, উপসণিব (প্রশাসন-৩) ২৩ মেব্রুয়াণর 

২০১৮ তাণরখ রাঙ্গামাটি মজলা প্রাণণসম্পে েপ্তর, হাঁস-মুরণগ খামার ও 

হাঁস প্রজনন খামার পণরেশ যন কদরদছন।  

(৩) জনাব মেদলায়ারা মবগম, উপসণিব (প্রাণণসম্পে-১) ১৯ মেব্রুয়াণর 

২০১৮ তাণরখ নরণসাংেী সের উপদজলা মৎস্য অণেস এবাং উপদজলা 

প্রাণণসম্পে অণেস পণরেশ যন কদরদছন। 

(৪) জনাব ণনগার সুলতানা, উপসণিব (প্রাণণসম্পে-২) ১৯ মেব্রুয়াণর 

২০১৮ তাণরখ নরণসাংগী মজলার মবলাদবা উপদজলা প্রাণণসম্পে েপ্তর এবাং 

উপদজলা মৎস্য েপ্তর এবাং বাস্তবায়নািীন ণবণভন্ন প্রকল্প/ সরকাণর/ 

মবসরকাণর খামারসমূদহর কার্ যক্রম ও এণপএ কার্ যক্রম পণরেশ যন কদরদছন। 

(৫) জনাব নাসণরন সুলতানা, ণসণনয়র সহকারী সণিব বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা ইনণস্টটিউে (ণবএেআরআই), ময়মনণসাংহ এর ণবণভন্ন কার্ যক্রম 

পণরেশ যন কদরদছন।  

(৬) জনাব এইি,এম, মণনরুজ্জামান, ণসণনয়র সহকারী প্রিান ২২ মেব্রুয়াণর 

২০১৮ তাণরখ বাদগরহাে মজলা প্রাণণসম্পে অণেস, বাদগরহাে সের 

উপদজলা মৎস্য অণেস, বাদগরহাে মজলা মৎস্য অণেস পণরেশ যন 

কদরদছন। 

(৭) জনাব মমািঃ আব্দুল খাদলক ণমঞা, সহকারী সণিব মেব্রুয়াণর ২০১৮ 

মাদস রাজশাহী মজলার মবায়াণলয়া প্রাণণসম্পে অণেস পণরেশ যন কদরদছন।  

 

অণেস পণরেশ যদনর সময় পূব যবতী পণরেশ যদনর ণনদে যশনা বাস্তবায়ন হদয়দছ 

ণকনা তা আদগ মেখার জন্য সণিব মদহােয় কম যকতযাদের ণনদে যশনা প্রোন 

কদরন। 

 

(১) মজলা/ উপয়জলা 

পর্ চায়ের অতিস ও 

সংতিষ্ট এলাকাে 

বাস্তবােনাধীন 

প্রকল্পসমূহ 

পণরেশ যনপূব চক 

সিলিার/ ভাল 

তদকসমূহ উয়েে করার 

সায়ি সায়ি ত্রুটি 

তবচ্যেতিসমূহ 

তবস্তাতরিভায়ব 

উদেখপূব যক দ্রুি 

প্রণতদবেন  সণিব 

বরাবর ৭ তদয়নর ময়ে 

উপস্থাপন করয়ি হয়ব।     

(২) মজলা/উপয়জলা 

পর্ চায়ের অতিস 

পতরদশ চনকায়ল সংস্থার 

উর্ধ্চিন কম চকিচাগণ 

কর্তচক অবশ্যই 

পতরদশ চন মরতজষ্টায়র 

মিামি তলতপবদ্ধ 

করয়ি হয়ব।   

(৩) পণরেশ যনকাদল 

কাদজর গুনগতমান ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগণত 

ণবষদয় মজার ণেদত 

হদব।  

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প ও 

বাণষ যক কম যসম্পােন 

চুণক্তভূক্ত ণবষয়গুদলা 

পণরেশ যদন গুরুত্ব ণেদত 

হদব। 

(৫) পূব যবতী পণরেশ যদন 

প্রেত্ত ণনদে যশনা/ 

অতিতরক্ত সতর্ব 

(সকল) 

যুগ্ম-সতর্ব  

(প্রাতণোঃ-১/ ২) 

যুগ্ম-সতর্ব ব্লু 

ইয়কানতম যুগ্মপ্রধান   



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

মতামত বাস্তবায়ন 

ণবষয়টি তোরকী/ 

Follow up করদত 

হদব।  

৪.৬ মন্ত্রণালদয়র 

কার্ যক্রম সম্পদকয 

ইদলকট্রণনক ও ণপ্রন্ট 

ণমণিয়ায় প্রিার  

 

মন্ত্রণালদয়র কার্ যক্রম সম্পদকয ইদলকট্রণনক ও ণপ্রন্ট ণমণিয়ায় 

সমদয়াপদর্াগী ও অণিক গুরুত্বপূণ য ণবষয় ণনয়ণমত প্রিাদরর ণনণমত্ত 

বাৎসণরক মরািম্যাপ অনুর্ায়ী মরণিও মেণলণভশদন (দবসরকাণর িযাদনলসহ) 

প্রিার এবাং ওদয়ব সাইদে প্রকাশ করা হদে।  
 

সমদয়াপদর্াগী ও অণিক 

গুরুত্বপূণ য ণবষয় তনেতমি 

প্রর্ায়রর তনতমত্ত 

বাৎসতরক মরার্ম্যাপ 

প্রস্তুিপূব চক িদানুর্ােী 

মরতর্ও মটতলতভশয়ন 

(মবসরকাতর র্োয়নলসহ) 

প্রর্ার এবং 

ওয়েবসাইয়ট প্রকায়শর 

প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ 

করয়ি হয়ব।   

DG, DoF, 

DG, DLS, 

DG, BFRI, 

DG, BLRI, 

উপপণরিালক, 

মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে তথ্য 

েপ্তর 

৪.৭ অণিে আপণত্ত  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ণবভাগওয়ারী অণিে আপণত্তর হালনাগাে প্রণতদবেন (মেব্রুয়াণর ২০১৮) : 

 

ক্রণম

ক 

মন্ত্রণালয়

/ সাংস্থার 

নাম 

গত মাদসর 

(জানুয়াণর/

১৮) মশদষ 

মমাে 

অণনষ্পন্ন 

আপণত্তর 

সাংখ্যা 

আদলািয 

মাদস 

(মেব্রুয়া

ণর/১৮)

প্রাপ্ত 

আপণত্তর 

সাংখ্যা 

আদলািয 

মাদস মমাে 

আপণত্তর  

সাংখ্যা 

আদলািয 

মাদস 

আপণত্ত 

ণনষ্পণত্তর 

সাংখ্যা 

আদলািয 

মাদসর 

মশদষ 

অণনষ্পন্ন 

মমাে 

আপণত্তর 

সাংখ্যা  

ণি-

পক্ষীয় 

সভার 

সাংখ্যা 

ণি-

পক্ষীয় 

সভার 

আপণত্ত 

ণনষ্পণত্ত

র 

সুপাণরশ 

সাংখ্যা 

ণত্র-

পক্ষীয় 

সভার 

সাংখ্যা 

ণত্র-

পক্ষীয় 

সভায় 

আপণত্ত 

ণনষ্পণত্তর 

সুপাণরশ 

সাংখ্যা 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫(৩+৪) ৬ ৭(৫-৬) ৮ ৯ ১০ ১১ 

২ মপ্রাম ০৩  ০৩  ০৩     

৩ ণিওএে ৪,০৭৩  ৪,০৭৩ ৪৯ ৪,০২৪ ০১ ৫০   

৪ ণিএলএস ২,৮৩৮ ১৭ ২,৮৫৫ ০৮ ২,৮৪৭   ০১ ১১ 

৫ ণবএেণি

ণস 

৫০৯  ৫০৯  ৫০৯   ০১ ১২ 

৬ ণবএেআ

রআই 

৯৫  ৯৫  ৯৫     

৭ ণবএলআ

রআই 

২৯৩  ২৯৩ ০১ ২৯২     

৮ এমএেএ ০৫  ০৫  ০৫     

৯ মপতে ০৩  ০৩  ০৩     

১০ ণবণভ

ণস 

১৪  ১৪  ১৪     

 মমাে ৭,৮৩৩ টি ১৭ টি ৭,৮৫০ টি ৫৮টি ৭,৭৯২টি ০১ ৫০ ০২ ২৩ 

 

১। গত মাদসর (জানুয়াণর ২০১৮) মশদষ মমাে অণনষ্পন্ন আপণত্তর সাংখ্যা 

৭,৮৩৩টি, আদলািয মাদস (মেব্রুয়াণর ২০১৮) প্রাপ্ত আপণত্তর সাংখ্যা ১৭টি, 

মমাে আপণত্তর সাংখ্যা ৭,৮৫০টি, আপণত্ত ণনষ্পণত্তর সাংখ্যা ৫৮টি এবাং 

আদলািয মাদসর মশদষ অণনষ্পন্ন মমাে আপণত্তর সাংখ্যা ৭,৭৯২টি। 

মেব্রুয়াণর/২০১৮ মাদস অণিে আপণত্ত ণনষ্পণত্তর হার ০.৭৪%। 

২। আদলািয মাদস ণি-পক্ষীয় সভার সাংখ্যা ০১টি ও আপণত্ত ণনষ্পণত্তর 

সুপাণরশ সাংখ্যা ৫০টি। 

৩। আদলািয মাদস ণত্র-পক্ষীয় সভার সাংখ্যা ০২টি ও আপণত্ত ণনষ্পণত্তর 

সুপাণরশ সাংখ্যা ২৩ টি।  জনাব মমািঃ শণেকুল ইসলাম, উপসণিব 

(প্রশাসন-৩ অণিশাখা) এর সভাপণতদত্ব গত ০৮/০২/২০১৮ তাণরদখ 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর আওতািীন (রাংপুর ও রাজশাহী) ণবভাদগ দুগ্ধ ও 

গবাণে উন্নয়ন খামার, রাজাবাণড় হাে, রাজশাহী এর সদেলন কদক্ষ ১টি 

ণত্র-পক্ষীয় সভা অনুণিত হয়। এ সভায় আপণত্ত ণনষ্পণত্তর সুপাণরদশর 

সাংখ্যা ১১টি। জনাব মেদলায়ারা মবগম, উপসণিব (প্রাণণসম্পে-১ 

অণিশাখা) এর সভাপণতদত্ব গত ২৮/০২/২০১৮ তাণরদখ বাাংলাদেশ মৎস্য 

উন্নয়ন কদপ যাদরশদনর প্রিান কার্ যালদয় ১টি ণত্র-পক্ষীয় সভা অনণিত হয়। 

এ সভায় আপণত্ত ণনষ্পণত্তর সুপাণরদশর সাংখ্যা ১২টি। 

তনেতমি তি-পক্ষীে ও 

তি-পক্ষীে সভা 

আয়োজয়নর মােয়ম 

তনরীক্ষা আপতত্ত 

তনষ্পতত্তকরণ অব্যাহি 

রােয়ি হয়ব।  

  

 

অতিতরক্ত সতর্ব 

(প্রশাসন), সাংস্থা 

প্রিান (সকল) 

৪.৮ মামলা/ মমাকদ্দমা  

ণনষ্পণত্ত    

  

মামলা/দমাকদ্দমা সম্পণকযত হালনাগাে তথ্যিঃ   

 

সাংস্থার নাম সুণপ্রম 

মকাে য 

হাইদকাে য  জজ

মকাে য 

প্রশাসণনক/ 

প্রশািঃ 

আণপল 

মমাবাইল 

মকাে য 

মমাে ণনষ্পণত্তর 

সাংখ্য 

অতনষ্পন্ন মামলাসমূহ 

তনষ্পতত্তর তবষয়ে 

তনেতমি অনুসরণমূলক 

কার্ চক্রম অব্যাহি রাো 

এবং দ্রুি তনষ্পতত্তর 

সাংস্থা প্রিান 

(সকল), উপসতর্ব  

(আইন)  



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

ট্রাইব্যযনাল 

ণিওএে  - ৪৯৬ - ২১/ ১২  - ৫২৯ - 

ণিএলএস ১২ ১০০ ১৬ ৪/৩ ৩৮ ১৭০ - 

ণবএেণিণস ৫ ১৪ ১৬ মেৌজ: ২ - ৩৭ - 

ণবএেআরআই - - - - - ১১ - 

ণবএলআরআই - - - - - ৩ - 

এমএেএ - - - - - - - 

মপ্রাতে - - - - - - - 

ণবণভণস - - - - - - - 

 

মমাে ৬টি নতুন ণরে মামলা এ মাদস পাওয়া মগদছ।   

ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ি 

হয়ব।  

৪.৯ মপনশন মকইস দ্রুত 

ণনষ্পণত্ত   

অথ য মন্ত্রণালদয়র গত ২৮ জানুয়াণর ২০১৪ তাণরদখর সাকুযলার অনুর্ায়ী 

মপনশন মকইস দ্রুত ণনষ্পণত্তর কার্ যক্রম অব্যাহত রাখদত হদব।   
 

মৎস্য অণিেপ্তরিঃ মেব্রুয়াণর ২০১৮ মাদস ০৩ (ণতন)টি মপনশন মকস 

ণনষ্পণত্ত হদয়দছ। 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ ফেব্রুয়ারি 201৮ মাসে ০৩ (রিন)টি ফেনশন 

ফকে রনষ্পরি হসয়সে এবং আসিা ৬টি ফেনশন মঞ্জুরিি আসবদন 

োওয়া ফেসে। িন্মসে ১টি চলরি মাসে রনষ্পরি হসয়সে বারক ৫টি 

প্ররিয়াধীন িসয়সে। চলরি মাসে আসিা ১টি ফেনশন মঞ্জুরিি 

আসবদন োওয়া ফেসে যা রিসোসট েি জন্য অরিট শাখায় ফপ্রিণ কিা 

হসয়সে।  

এরেএ’ি শিোনুযায়ী রেআিএল-এ েমসনি িারিসখি দু’মাে পূসব ে 

মঞ্জুিী আসদশ জারি কিাি জন্য েরচব মসহাদয় রনসদ েশনা প্রদান 

কসিন। 

 

অণিেপ্তর/ েপ্তর/ 

সাংস্থার মপনশন 

মকইসগুদলা অগ্রাতধকার 

তভতত্তয়ি দ্রুি ণনষ্পণত্তসহ 

রেআিএল-এ েমসনি 

িারিসখি দু’মাে পূসব ে 

মঞ্জুিী আসদশ জারি   

করয়ি হয়ব।    

 

অতিতরক্ত সতর্ব 

(মৎস্য), যুগ্ম-সতর্ব 

(প্রাতণসম্পদ-১/২), 

DG, DOF,  

DG, DLS  

৪.১০ 

 

মৎস্য ও প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর 

হালনাগাে গাণড়র 

সাংখ্যা ণনি যারণ 

 

  

এ মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালদয়র আওতািীন অণিেপ্তর/ েপ্তর/ সাংস্থার 

টিওএন্ডই যুদগাপদর্াগী ও হালনাগােকরদণর লদক্ষয ৩০ জুন ২০১৭ 

তাণরখ পর্ যন্ত ও ণবদ্যমান স্থায়ী/অস্থায়ী জনবল স্থায়ী পে কাদলা 

কাণলদত এবাং অস্থায়ী পে সব্যজ কাণলদত ণিণিত কদর র্ানবাহন ও 

অণেস সরঞ্জামাণে উদেখপূব যক হালনাগাে সাাংগঠণনক কাঠাদমার 

তথ্য ১২ ণিদসম্বর ২০১৭ তাণরখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা 

হদয়দছ।  

 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

সংয়গ মর্াগায়র্াগ 

অব্যাহি রােয়ি হয়ব।  

 

 

অণতণরক্ত সণিব 

(মৎস্য) যুগ্মসণিব 

(প্রাস-১/ বায়জট)/  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল) 

৪.১১ জনবয়লর র্াটায়বইজ 

প্রস্তুিকরণ   

সকল সাংস্থার জনবদলর িাোদবইজ (Database) ণনয়ণমত আপদিে 

করা হদে। 

সংস্থাে কম চরি কম চকিচায়দর PDS আপয়র্টকরণসহ িাঁয়দর ববয়দতশক 

প্রতশক্ষণ/বদতল/পদােয়নর প্রস্তায়বর সায়ি PDSসহ নতি উপস্থাপন করার 

জন্য সতর্ব ময়হাদে তনয়দ চশনা প্রদান কয়রন।  

 

(ক) জনবদলর 

িাোদবইজ ণনয়ণমত 

আপদিে করদত হদব।  

(খ) ববয়দতশক 

প্রতশক্ষণ/ মসতমনার/ 

ওোকচশপ/ বদতল/ 

পদােন ইিোতদয়র 

প্রস্তায়বর সায়ি PDS 

সহ নতি উপস্থাপন 

করয়ি হয়ব। 

 

সংস্থা প্রধান 

(সকল)   

৪.১২ বয়কো তবদ্যেৎ তবল 

ও ভূতম উন্নেন কর 

পতরয়শাধ   

 

 

 

 

 

 

 

 

এ মন্ত্রণালদয়র অিীন েপ্তর/ অণিেপ্তর/ সাংস্থার বদকয়া ণবদুযৎ ণবল ও ভূণম 

উন্নয়ন কদরর (বরাদ্দ ও ব্যয়) ণববরণ ণনম্নরূপ (দেব্রুয়াণর ২০১৮) :  

 

 

 

 

সাংস্থার নাম ণবদুযৎ ণবল 

২০১৭-২০১৮ 

ভূণম উন্নয়ন কর 

২০১৭-২০১৮ 

মপৌর কর 

২০১৭-২০১৮ 

বরাদ্দ ব্যয় বরাদ্দ  বরাদ্দ ব্যয় 

ণিওএে িলণত ২০১৭-১৮ অথ যবছদর ণবণভন্ন েপ্তদরর অনুকূদল িাণহোর মপ্রণক্ষদত 

মেব্রুয়াণর, ২০১৮ পর্ যন্ত ণবদুযৎ ণবল খাদত ৩,৮০,০০,০০০/- োকা, পাণনর ণবল 

খাদত ২৬,৫০,০০০/- োকা, গ্যাস ও জ্বালাণন খাদত ৩,৫০,০০০/-োকা, ভূণম 

উন্নয়ন কর খাদত ১,১৩,০০,০০০/- োকা এবাং মপৌর কর খাদত ৭৪,৬০,০০০/- 

োকা বরাদ্দ পাওয়া ণগদয়দছ। এ পর্ যন্ত  ণবদুযৎ ণবল খাদত ২,৯৪,০৯,৪২৭/- োকা, 

বয়কো তবদ্যেৎ তবল 

পাতনর তবল, গ্যায়সর 

তবল, ভূতম উন্নেন কর ও 

মপৌর কর 

পতরয়শাধপূব চক সকল 

সংস্থা মিয়ক হালনাগাদ 

িথ্য মন্ত্রণালয়ে মপ্ররণ 

করয়ি হয়ব।   

 

 

 

অতিোঃ সতর্ব 

(সকল), যুগ্মসতর্ব 

(বায়জট), 

সংস্থা প্রধান 

(সকল)  
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পাণনর ণবল খাদত ২২,৮৮,১৬৯/-, গ্যাস ও জ্বালাণন খাদত ১,৯৬,০০০/-োকা,  

োকা, ভূণম উন্নয়ন কর খাদত ১,০৮,৬১,০৪০/- এবাং মপৌর কর খাদত 

৬৪,৩২,২৪৩/- োকা খরি করা হদয়দছ। 

ণিএলএস ৯২৯৬৩ ৩০৭৮৩ ১৭১২০ ণিএলএস ৯২৯৬৩ ৩০৭৮৩ 

ণবএেণিণস - - - ণবএেণি

ণস 

- - 

ণবএেআরআই - - - ণবএেআর

আই 

- - 

ণবএলআরআই ণবদুযৎ ণবল এবাং ভূণম উন্নয়ন কর ণনয়ণমত পণরদশাি করা হদে। 

এমএেএ একাদিণমর ণবদুযৎ ণবল ও গ্যাদসর ণবল হালনাগাে পণরদশাণিত আদছ। এ 

একাদিণমদত ণনজস্ব গভীর নলকূপ এর পাণন ব্যবহৃত হয়। একাদিণমর মভাগ 

েখলািীন ১০.৩৩ একর ভূণম বাাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কদপ যাদরশন হদত ইজারা 

গৃহীত ণবিায় ভূণম উন্নয়ন কর উক্ত সাংস্থার মাধ্যদম ণনয়ণমত পণরদশাি করা 

হদে।  

মপ্রাতে - - - - - - 

ণবণভণস  ণনয়ণমত ণবদুযৎ ণবল পণরদশাি করা হদে।  
 

 

৪.১৩ জরাজীণ চ/ মমরামি 

অয়র্াগ্য ভবন 

অপসারণ  

মৎস্য অণিেপ্তর ও প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরসহ অন্যান্য সাংস্থা হদত মজলা 

কনদিমদনশন কণমটির মাধ্যদম অপসারণদর্াগ্য সকল পুরাতন/ জরাজীণ য 

ভবন র্থার্থ প্রণক্রয়ার মাধ্যদম দ্রুত অপসারণ/ণনলাদম ণবক্রদয়র কার্ যক্রম 

অব্যাহত আদছ।  

(ক) মৎস্য অণিেপ্তরিঃ মজলা কনদিমদনশন কণমটির মাধ্যদম 

অপসারণদর্াগ্য সকল পুরাতন/ জরাজীণ য ভবন ণনলাদম ণবক্রদয়র ব্যবস্থা 

গ্রহদণর জন্য সাংণিষ্ট সকল মজলা মৎস্য কম যকতযাদক ণনদে যশনা প্রোন 

করা হদয়দছ। মৎস্য অণিেপ্তদরর ব্যবহার অনুপদর্াগী স্থাপনা পণরতযাক্ত 

মঘাষণাকরণ ও ণনষ্পণত্তকরদণর জন্য পুনরায় তাণগেপত্র প্রোন করা 

হদয়দছ। পুরাতন/ জরাজীণ য ভবদনর স্থদল পর্ যায়ক্রদম নতুন স্থাপনা/ 

অবকাঠাদমা ণনম যাদনর প্রকল্প গ্রহণ করা হদব। 

(খ) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ ণসরাজগঞ্জ মজলার ৫টি উপদজলার 

মজলা কনদিমদনশন কণমটির ণসদ্ধান্ত মন্ত্রণালদয় মপ্ররদণর মপ্রণক্ষদত 

তা মন্ত্রণালয় কর্তযক অনুদমােন হদয় আদস। মসদমাতাদবক কার্ যক্রম 

অব্যাহত আদছ। এ ণবষদয় অিীনস্থ েপ্তর সমূহদক তাণগে মেওয়া 

হদয়দছ।  পুরাতন/ জরাজীণ য ভবদনর স্থদল নতুন স্থাপনা/ 

অবকাঠাদমা ণনম যাদণর প্রকল্প গ্রহন কার্ যক্রম অব্যাহত আদছ।  

(গ) ণবএেআরআইিঃ ইনণস্টটিউদের িাঁেপুরস্থ নেী মকদের জরাজীণ য ভবন 

Condemn মঘাষণার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য িাঁেপুর মজলা 

প্রশাসক বরাবর ১৩-০৩-২০১৭ ইাং তাণরদখ পত্র মেয়া হয়। পরবতীদত 

জরাজীণ য ভবনসমূহ উপদজলা পণরষদের মাণলকানািীন/ আওতাভুক্ত না 

হওয়ায় কনদিম মঘাষণা করা সম্ভব হদে না মদম য জানাদনা হয়। 

স্থাপনাসমূহ Condemn মঘাষণা করার লদক্ষয কণমটি গঠদনর জন্য 

ইনণস্টটিউে মথদক ৩১-১২-২০১৭ তাণরদখ মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব মপ্ররণ করা 

হদয়দছ। ইনণস্টটিউদের পুরাতন/ জরাজীণ য ভবদনর স্থদল অবকাঠাদমা 

ণনম যাদণর জন্য ইদতামদধ্য কক্সবাজারস্থ সামুণিক মৎস্য ও প্রযুণক্ত মকদে 

"সামুণিক মৎস্য গদবষণা মজারোরকরণ ও অবকাঠাদমা উন্নয়ন প্রকল্প" 

এবাং িাঁেপুরস্থ নেী মকদে "ইণলশ গদবষণা প্রকল্প" গ্রহণ করা হদয়দছ। 

অনুরুপ একটি প্রকল্প বতযমাদন মন্ত্রণালদয় প্রণক্রয়ািীন আদছ। 

(ঘ) ণবএলআরআইিঃ নাইক্ষযাংছণড়দত একটি অণেস-কাম-ল্যাব ভবন আদছ 

র্া জরাজীণ য। তা মমরামতদর্াগ্য ণকনা তা ণনণ যদয়র জন্য একটি কণমটি 

গঠন করা হদয়দছ। প্রণতদবেন প্রাণপ্তর পর ব্যবস্থা মনয়া হদব। মমরামদতর 

জন্য ৬৫.০৫ লক্ষ োকা ব্যয় প্রাক্কলন ণেদয়দছন এবাং নতুন ণনম যান করদত 

১৬৫.৮৩ লক্ষ (প্ল্ান ণহদসদব) প্রাক্কলন করা হদয়দছ। উক্ত জরাজীণ য ভবন 

অপসারদণর ণবষদয় মতামত ণেদত পাদরনণন। এতেণবষদয় মজলা প্রশাসক 

বরাবর ও দৃণষ্ট আকষ যণ- ণনব যাহী প্রদকৌশলী, গণপূতয ণবভাগদক গত 

২৯/০৫/২০১৭ ণরিঃ তাণরদখ পত্র মপ্ররণ করা হদয়দছ। র্া মজলা প্রশাসক, 

বান্দরবান কর্তযক ণনব যাহী প্রদকৌশলী (গণপূতয) বরাবর মপ্ররণকরা হয়। 

ণবষয়টি প্রণক্রয়ািীন আদছ।  

পুরিন/ জরাজীণ চ ভবন অপসারদণর পাশাপাণশ প্রদয়াজনীয় স্থাপনা/ 

অবকাঠাদমা ণনম যাদণর ণনণমত্ত একটি প্রকল্প গ্রহদণর জন্য সণিব মদহােয় 

ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

(ক) মৎস্য অতধদপ্তর ও 

প্রাতণসম্পদ অতধদপ্তরসহ 

অন্যান্য সংস্থা হয়ি 

মজলা কনয়র্ময়নশন 

কতমটির মােয়ম 

অপসারণয়র্াগ্য সকল 

পুরািন/ জরাজীণ চ ভবন 

র্িার্ি প্রতক্রোর 

মােয়ম দ্রুি তনলায়ম 

তবক্রে করয়ি হয়ব।   

(খ) সংস্থা হয়ি অধীনস্থ 

দপ্তরসমূয়হ এ তবষয়ে 

িাতগদ প্রদান করয়ি 

হয়ব।  

(গ) পুরাতন/ জরাজীণ য 

ভবদনর স্থদল নতুন 

স্থাপনা/ অবকাঠাদমা 

ণনম যাদণর প্রকল্প গ্রহণ 

করদত হদব।  

অতিতরক্ত সতর্ব 

(মৎস্য), যুগ্মসতর্ব 

(প্রাস-১/২), 

যুগ্মপ্রিান, 

DG, DOF, 

DG, DLS 
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৪.১৪ আই,টি তবষে  এ মন্ত্রণালয় এবাং এর অিীন সকল সাংস্থা হদত ই-োইণলাং এর মাধ্যদম 

নণথর কার্ যক্রম িলমান।  

(ক) মৎস্য অণিেপ্তরিঃ ১৪/০৩/১৮ ণর. তাণরখ পর্ যন্ত মমাে পত্রজারীর 

সাংখ্যা ১,৭৬৩টি, মমাে িাক গ্রহণ ৬,৪০৮টি এবাং স্ব-উদদ্যাদগ মনাে 

৩,২০৫টি।  

(খ) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ মন্ত্রণালয় হদত ৮ ণিদসম্বর ২০১৬ তাণরদখ 

জাণরকৃত পদত্রর আদলাদক প্রদতযক অণিশাখা/ শাখা মথদক ই-োইণলাং 

কার্ যক্রম বাস্তবায়ন করা হদে।  

(গ) ণবএেণিণসিঃ ই-োইণলাং বাস্তবায়দনর লদক্ষয কদপ যাদরশনদক এটুআই 

প্রকদল্পর লাইভ সাভ যাদর অন্তভূ যণক্তকরদণর জন্য সকল প্রকল্প পণরিালক 

বরাবর পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(ঘ) ণবএেআরআইিঃ ইনণস্টটিউদে বতযমাদন ই-নণথর মাধ্যদম কাজ 

সম্পােন করা হদে।  

(ঙ) ণবএলআরআইিঃ ইনণস্টটিউদে বতযমাদন ই-নণথর মাধ্যদম কাজ 

সম্পােন করা হদে। “ই-োইণলাং ম্যাদনজদমন্ট-এর উপর ইনণস্টটিউদের 

ণবণভন্ন মগ্রদির মমাে ৫৭ জন কম যকতযা কম যিারীদক ইনণস্টটিউদে এবাং ৩ 

জন কম যকতযাদক মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রণশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ।  

 

অণিেপ্তর/ েপ্তর/ সাংস্থা প্রিান, অনুণবভাগ প্রিান ও সাংণিষ্ট কম যকতযাদের 

মদধ্য অন-লাইন মর্াগাদর্াগ বৃণদ্ধ ও গ্রুপ মমইল িালু করার জন্য সণিব 

মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

(ক) সকল সংস্থাে ই-

িাইতলং বাস্তবােন 

ণনণিত করয়ি হয়ব। 

ই-িাইতলং এর 

মােয়ম সতর্ব 

ময়হাদয়ের তনকট পি 

মপ্ররণ করয়ি হয়ব।    

(খ) মন্ত্রণালদয়র 

কম যকতযা ও সাংস্থা 

প্রিানদের মাদঝ গ্রুপ 

মমইল িালু করদত 

হদব।  

অনুতবভাগ প্রধান 

(সকল),   

সংস্থা প্রধান 

(সকল)   

৪.১৫ ইয়নায়ভশন  এ মন্ত্রণালয় এবাং এর অিীন েপ্তর/সাংস্থার মর্ৌথ অাংশগ্রহদণ ২৮ মেব্রুয়াণর 

২০১৮ তাণরখ বাাংলাদেশ ণশল্পকলা একাদিণমর আে য গ্যালাণরদত 

ইদনাদভশন মশাদকণসাং অনুণিত হয়।  

ইয়নায়ভশন কার্ যক্রম 

অব্যাহত রাখদত হদব।      

র্ীি ইয়নায়ভশন 

অতিসার, 

 সংস্থা প্রধান 

(সকল) 

 

৪.১৬ ববয়দতশক প্রতশক্ষণ  

   

মন্ত্রণালদয়র অিীন সকল সাংস্থা হদত ণবদেদশ প্রণশক্ষণ/ সভা/ মসণমনার/ 

কম যশালা/ ণশক্ষাসের ইতযাণেদত অাংশগ্রহদণর ণনণমত্ত মদনানয়ন প্রস্তাদবর 

সাদথ ণপণিএস সাংযুক্ত করা হদে এবাং প্রণশক্ষণ/ সভা/ মসণমনার/ 

কম যশালা/ ণশক্ষাসের মশদষ মেদশ প্রতযাবতযদনর পর ণনয়ণমত ণি-ণিণোং 

করা হদে। 

মন্ত্রণালয়ের 

কম চকিচাগণয়ক 

মন্ত্রণালয়ে ও সংস্থার 

কম চকিচাগণয়ক সংতিষ্ট 

সংস্থাে ১৫ তদয়নর 

ময়ে তনেতমি 

তর্তিতিং করয়ি হয়ব।  

 

অতিোঃসতর্ব 

(প্রশাসন), 

সংস্থা প্রধান 

(সকল) 

৪.১৭ ই-মটন্ডাতরং  মৎস্য অণিেপ্তর, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, বাাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন 

কদপ যাদরশন, বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণস্টটিউে, বাাংলাদেশ 

প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউে এ ই-মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত েরপত্র আহ্বান 

করা হদে। অন্যান্য সাংস্থা হদত ই-মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত েরপত্র আহ্বাদনর 

কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন।  

সকল সংস্থা কর্তচক 

বাস্তবােনাধীন সকল 

প্রকয়ল্পর দরপয়ির 

কার্ চক্রম ই-মটন্ডাতরং 

পদ্ধতিয়ি সম্পন্ন 

করয়ি হয়ব।  

 

অতিোঃ সতর্ব 

(প্রশাসন), সংস্থা 

প্রধান (সকল)  

৪.১৮ অভেন্তরীণ প্রতশক্ষণ   এ মন্ত্রণালয় এবাং এর অিীন সকল সাংস্থার কম যকতযা-কম যিারীদের জন্য 

বাণষ যক ৬০ ঘন্টা কম যকালীন (ইন-হাউজ) প্রণশক্ষণ িলমান আদছ।  

(ক) মৎস্য অণিেপ্তরিঃ অভযন্তরীণ প্রণশক্ষণ িলমান আদছ। 

(খ) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ মেব্রুয়ারী ২০১৮ মাদস ৫০৯ জন প্রণশক্ষনাথী 

অভযন্তরীণ প্রণশক্ষণ গ্রহণ কদরন।  
(গ) ণবএেণিণসিঃ অভযন্তরীণ প্রণশক্ষণ িলমান আদছ। 

(ঘ) ণবএেআরআইিঃ অভযন্তরীণ প্রণশক্ষণ িলমান আদছ। 

(ঙ) ণবএলআরআইিঃ অভযন্তরীণ প্রণশক্ষণ িলমান আদছ।  

 

মন্ত্রণালে ও 

আওিাধীন সকল 

সংস্থাে বাতষ চক ৬০ 

ঘন্টা কম চকালীন 

প্রতশক্ষণ কার্ চক্রম 

অব্যাহি রােয়ি হয়ব।  

অতিোঃসতর্ব 

(প্রশাসন) 

সংস্থা প্রধান 

(সকল)  

৪.১৯ জািীে শুদ্ধার্ার 

মকৌশল  

জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল ণবষয় সকল পর্ যাদয় প্রণতপালন করা হদে।   

(ক) মৎস্য অণিেপ্তরিঃ ণবগত ১৯/০২/২০১৮ ণর. তাণরদখ মৎস্য অণিেপ্তর, 

মৎস্য ভবন, ঢাকায় মমাে ৬৫ জন কম যকতযা-কম যিারীর অাংশগ্রহদণ জাতীয় 

শুদ্ধািার মকৌশল ণবষয়ক কম যশালা অনুণিত হদয়দছ।  

(খ) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ ইন-হাউজ প্রণশক্ষদণ শুদ্ধািার ণবষয়টির উপর 

জািীে শুদ্ধার্ার 

মকৌশল তবষয়ে 

সকলয়ক সয়র্িন 

করাসহ িা সকল 

পর্ যাদয় প্রতিপালন 

যুগ্মসতর্ব 

(প্রাতণসম্পদ-২), 

সংস্থা প্রধান 

(সকল)   



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

০১টি ক্লাস অন্তভূ যক্ত কদর প্রদয়াজনীয় কার্ যক্রম গ্রহদণর জন্য উপ-

পণরিালক, ণবভাগীয় প্রাণণসম্পে েপ্তরসমূহ এবাং সকল প্রকল্প 

পণরিালকদেরদক পত্র মেয়া হদয়দছ।  
(গ) ণবএেণিণসিঃ ণবএেণিণস’র বনণতকতা কণমটির ণনয়ণমত সভায় 

জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল ণবষদয় সকল কম যকতযা/ কম যিারীদের সদিতন 

করার কাজ অব্যাহত আদছ।  
(ঘ) ণবএেআরআইিঃ ইন-হাউজ প্রণশক্ষদণ শুদ্ধািার ণবষয়টি অন্তভূ যক্ত করা 

হদয়দছ।  

(ঙ) ণবএলআরআইিঃ ১২/৩/২০১৮ ণরিঃ তাণরদখ ণবএলআরআই এর ণবণভন্ন 

মগ্রদির ৩০ জন কম যিারণরদেরদক এক ণেদনর ”শুদ্ধািার অনুশীলন ও এর 

প্রদয়াগ” শীষ যক ণবষয়ক একটি প্রণশক্ষণ কার্ যক্রম সম্পন্ন করা হদয়দছ।  

 

করয়ি হয়ব।   

৪.২০ অতভয়র্াগ তনষ্পতত্ত মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালদয়র অিীন সকল সাংস্থায় সহদজ দৃণষ্টদগাির হয় এমন 

স্থাদন অণভদর্াগ বাক্স স্থাপন করা হদয়দছ। মেব্রুয়াণর ২০১৮ মাদস প্রাপ্ত  

অণভদর্াগসমূহ সাংণিষ্ট কণমটির মাধ্যদম ণনষ্পণত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

(ক) মৎস্য অণিেপ্তরিঃ মেব্রুয়াণর ২০১৮ মাদস িাক মারেত ১টি  

অণভদর্াগ পাওয়া ণগদয়দছ এবাং অণভদর্াগটি ণনেণত্তর জন্য তেন্ত 

কম যকতযা ণনদয়াগ করা হদয়দছ।    

(খ) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ জুলাই ২০১৭ হদত মেব্রুয়াণর ২০১৮ মাস পর্ যন্ত 

১৪টি অণভদর্াগ পাওয়া ণগদয়দছ এবাং অণভদর্াগ ণনেণত্ত প্রণক্রয়ািীন 

আদছ।  

(গ) ণবএেণিণসিঃ অণভদর্াগ বাদক্স মকান অণভদর্াগ পাওয়া র্ায়ণন।  

(ঘ) ণবএেআরআইিঃ গঠিত কণমটি কর্তযক প্রাপ্ত অণভদর্াগগুদলা ণনষ্পণত্তর 

উদদ্যাগ মনয়া হদয়দছ।  

(ঙ) ণবএলআরআইিঃ গঠিত কণমটি কর্তযক প্রাপ্ত অণভদর্াগগুদলা ণনষ্পণত্তর 

উদদ্যাগ মনয়া হদয়দছ।  

 

অতভয়র্াগ বায়ে প্রাপ্ত 

অতভয়র্াগ দ্রুি তনষ্পতত্ত 

করয়ি হয়ব।   

 

অতিতরক্ত সতর্ব 

(প্রশাসন), 

যুগ্মসতর্ব (প্রাস-২), 

সংস্থা প্রধান 

(সকল) 

৪.২১ জািীে প্রাতণসম্পদ 

সপ্তাহ পালন 

প্রণতবছর জাতীয় প্রাণণসম্পে সপ্তাহ পালন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করদত 

হদব। সপ্তাহ পালন েলপ্রসু করার জন্য র্থাসমদয় প্রস্তুণত গ্রহদণর জন্য 

সভায় সভাপণত ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

প্রণতবছর জাতীয় 

প্রাতণসম্পদ সপ্তাহ 

পালয়নর ণসদ্ধান্ত গৃণহত 

হয় এবাং এ লদক্ষয 

র্থাসমদয় প্রস্তুণত গ্রহণ 

করদত হদব।  

 

যুগ্মসতর্ব (প্রাস-

১/২), 

মহাপতরর্ালক, 

প্রাতণসম্পদ 

অতধদপ্তর  

 

অণিেপ্তর/ েপ্তর/ সাংস্থার ণবষদয় আদলািনা ও ণসদ্ধান্ত  
 

৫। মৎস্য অণিেপ্তর  
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৫.১ মৎস্য অণিেপ্তদরর 

কম যকতযা/ কম যিারীদের 

(নন-কযািার) 

ণনদয়াগণবণি সাংক্রান্ত   

 

মৎস্য অরধদপ্তি (কযািাি বরহর্ভ েি ফেসজসটি কম েকিো ও নন-ফেসজসটি 

কম েচািী) রনসয়াে রবরধমালাি খেড়া চূড়ান্তকিসণি জন্য ০৬/০৯/২০১৭ 

িারিসখ জনপ্রশােন মন্ত্রণালসয় 10ম ও েব েসশষ েভা অনুরিি হসয়সে। েি 

৩১/১২/২০১৭ িারিখ কায েরববিণী োওয়া ফেসে। প্রাশােরনক উন্নয়ন 

েংিান্ত েরচব করমটিসি ৩০ ফেট ফপ্রিসণি কায েিম চলমান িসয়সে। 

মৎস্য অণিেপ্তদরর 

কম যকতযা/ কম যিারীদের 

(নন-কযািার) ণনদয়াগ 

ণবণির তবষয়ে 

অনুসরণমূলক কার্ চক্রম 

অব্যাহি রােয়ি হয়ব।  

অণতণরক্ত সণিব 

(মৎস্য),  

DG, DOF   

৫.২ মৎস্য অণিেপ্তদরর 

১৫৩১টি পে রাজস্বখাদত 

সৃজন  

1531টি েসদি মসে পুনিায় যাচাই-বাোই কসি প্রস্তাব প্রণয়সনি জন্য েি 

১১/০৫/২০১৭ িারিখ অরিরিক্ত েরচব (মৎস্য) মসহাদসয়ি েভােরিসে 

একটি েভা অনুরিি হসয়সে। েভাি সুোরিশ অনুযায়ী ২২/০৮/২০১৭ 

িারিসখ ৫৫৭টি েদ সৃজসন অর্ ে রবভাসেি েম্মরিি জন্য প্রস্তাব ফপ্রিণ কিা 

হসয়সে। ২৭/০২/২০১৮ িারিসখ অর্ ে রবভাে হসি এ রবষসয় অোিেিা 

জানাসনা হসয়সে। 

এ তবষয়ে সণিব এর 

স্বাক্ষদর আিা-

সরকাণর (DO) পি 

মদোর তসদ্ধান্ত গৃতহি 

হে।  

অণতণরক্ত সণিব 

(মৎস্য),  

DG, DOF/ 

উপসণিব (মৎস্য-

১)  

 

৬। প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর  
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৬.১ ক্ষুি, মাঝাণর ও বড় 

মপাণি োম য এবাং 

ণেিণমল মরণজদেশন 

মেব্রুয়ারী ২০১৮ পর্ যন্ত হালনাগাে ণনবণিত খামাদরর সাংখ্যা ণনম্নরুপিঃ 

 

খামার জানুয়ারী/ 

১৮ পর্ যন্ত 

জানুয়ারী/১

৮ মাদস 

জানুয়ারী/১৮ 

পর্ যন্ত সব যদমাে 

গাভীর খামার ৫৮,৪৭৪ ৪৭ ৫৮,৫২১ 

ছাগদলর খামার ৩,৯২২ ১৪ ৩,৯৩৬ 

মভড়ার খামার ৩,৬৩২ - ৩,৬৩২ 

মমাে ৬৬,০২৮ ৬১ ৬৬,০৮৯ 

িয়লার খামার ৫৩,৯৯৩ ৪৮ ৫৪,০৪১ 

মলয়ার খামার ১৮,৭১৩ ২৭ ১৮,৭৪০ 

হাঁস খামার ৭,৭০৭ ০৪ ৭,৭১১ 

হযািারী/প্যাদরন্ট স্টক ২০৮ - ২০৮ 

গ্রযান্ড প্যাদরন্ট স্টক ১৬ - ১৬ 

মমাে হাঁস-মুরগীর 

খামার 

৮০,৬৩৭ ৭৯ ৮০,৭১৬ 

সব যদমাে খামার ১,৪৬,৬৬৫ ১৪০ ১,৪৬,৮০৫ 

 

মহণভ মমাল শনাক্তকরণ র্ন্ত্রপাণত স্থাপনসহ মৎস্য ও পশু খাদদ্যর গুনগত 

মান ণনণিত করার জন্য নমুনা পণরক্ষা পদ্ধণত যুদগাপদর্াণগ করা ও গুনগত 

মান ণনয়ন্ত্রণ গদবষণাগাদর ণনয়ণমত মবশী মবশী নমুনা মপ্ররদণর করার জন্য 

সণিব মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

ক) মেদশর সকল 

মবসরকাণর খামার, 

ণেিণমল ও ল্যাবদরেণর 

ণনবিদনর আওতায় 

আনার জন্য কার্ যক্রম 

অব্যাহত রােয়ি হয়ব। 

ে) তির্ তমল তনেতমি 

পতরদশ চনপূব চক মায়স 

কিটি তির্তমল 

পতরদশ চন করা হয়েয়ে 

মস তবষয়ে মন্ত্রণালদয় 

তরয়পাট চ তদয়ি হয়ব।  

গ) মানণনয়ন্ত্রণ 

গদবষণাগার 

যুদগাপদর্াণগ করা ও 

মবশী মবশী নমুনা 

মপ্ররণপূব যক মৎস্য ও 

পশু খাদদ্যর গুনগত 

মান ণনণিত করদত 

হদব।  

যুগ্মসতর্ব (প্রাস-

১/২), 

মহাপতরর্ালক, 

প্রাতণসম্পদ 

অতধদপ্তর 

৬.২ ণঝনাইেহ মভদেণরনাণর 

কদলদজর  জনবল 

ণনদয়াগ 

 

সাংণিষ্ট রীে মামলা নাং ১১৬৫৯/১৫, ২১৭৩/১৫ ও ৭৬৪৩/২০১৬ এর 

সরকার ও বােী পদক্ষর শুনানীঅদন্ত ণবগত ২১/০১/২০১৮ তাণরদখ মাননীয় 

হাইদকাে য কর্তযক রায় মঘাষনা করা হয়। ণবজ্ঞ এযােনী মজনাদরল মদহােয় 

সূদত্র জানা র্ায় ণকছু গাইি লাইন/ অবজারদবশন সহকাদর সাংণিষ্ট ৩ টি 

রীে মামলা ণনষ্পণত্ত হয়। পূণ যাাংগ রায় পাওয়া মগদল এ ণবষদয় আোলদতর 

ণনদে যশনা জানা র্াদব এবাং ণনদে যশনা মমাতাদবক পরবতী ব্যবস্থা গৃহীত হদব। 

সাংণিষ্ট আোলত কর্তযক স্বাক্ষণরত রায় প্রোন করা হয় নাই ণবিায় রাদয়র 

সাটি যোইি কণপ পাওয়া র্ায় নাই। এ ণবষদয় অণিেপ্তদরর আইন কম যকতযা 

আোলদতর সাদথ সাব যক্ষণনকভাদব মর্াগাদর্াগ অব্যাহত রাখদছন। 

 

আদালয়ির তনয়ষধাজ্ঞা 

Vacate করার 

উয়যাগ গ্রহণ করয়ি 

হয়ব।   

যুগ্মসতর্ব (প্রাস-

১/২/৪), 

যুগ্মপ্রিান, 

মহাপতরর্ালক, 

প্রাতণসম্পদ 

অতধদপ্তর  

৬.৩ প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর 

রাজস্বখাদত পে সৃজন।   

 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর সাাংগঠণনক কাঠাদমা পূনগ যঠদনর লদক্ষয রাজস্বখাদত 

পে সৃজদনর জন্য গত ২৬/১১/২০১৭ তাণরদখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব 

মপ্ররণ করা হদয়দছ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হদত গত ১২/৩/২০১৮ তাণরদখ 

ণকছু তথ্যাণে মিদয় পত্র মপ্ররণ কদর। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র িাণহত 

তথ্যাণে মপ্ররদণর জন্য মহাপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরদক গত 

১৫/৩/২০১৮ তাণরদখ পত্র মেয়া হদয়দছ।  

অনুসরণমূলক কার্ চক্রম 

অব্যাহি রােয়ি হয়ব।  

যুগ্মসতর্ব (প্রাস-

১) DG, DLS 

 

 

৭। বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণস্টটিউে  
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৭.১ বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা ইনণস্টটিউদের 

কল্যাণ তহণবদলর 

অনুমণত  

বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণস্টটিউদের কল্যাণ তহণবদলর 

অনুমণতর জন্য ণবএেআরআই হদত ১৫-৩-২০১৮ তাণরখ 

পুনরায় প্রস্তাব মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ।   

কল্যাণ তহণবদলর অনুদমােন 

মিদয় পুনিঃ প্রস্তাব মপ্ররণ 

করদত হদব। 

অণতিঃসণিব (মৎস্য) 

মহাপণরিালক, 

ণবএেআরআই 

 

৮। বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউে 
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৮.১ বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে  

গদবষণা ইনণস্টটিউদের 

৩৯৪টি পে সৃজন 

  

বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউে (ণবএলআরআই)-

এর জন্য রাজস্বখাদত ০২ পর্ যাদয় (১৪০+৬০)=২০০টি পে 

সৃজদনর ণনণমত্ত সাংযুক্ত “ছদক”প্রদয়াজনীয় তথ্য ও 

কাগজপত্রসহ প্রস্তাব এ মন্ত্রণালয় হদত ০৫/১০/২০১৭ তাণরদখ 

অথ য ণবভাগ, অথ য মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ। উক্ত ণবষদয় 

গত ১৫.০১.২০১৮ তাণরদখ অথ য ণবভাদগর যুগ্ম সণিব (রাষ্ট্রায়ত্ত 

ণবএলআরআই এর ৩৯৪টি 

পে রাজস্বোয়ি সৃজয়নর 

তবষয়ে অনুসরণমূলক 

কার্ চক্রম অব্যাহি রােয়ি 

হয়ব।  

 

যুগ্মসণিব (প্রাস-২), 

মহাপণরিালক, 

ণবএলআরআই  



প্রণতিান)  জনাব মমািঃ জালাল উণদ্দন এর সভাপণত্বদত তাঁর 

অণেস কদক্ষ  একটি সভা অনুণিত হদয়দছ। উক্ত সভার 

কার্ যণববরণীর ছায়াণলণপ মহাপণরিালক, ণবএলআরআই বরাবর 

মপ্ররণ কদর এ মন্ত্রণালয় হদত ৩১/০৮/২০১৭ তাণরদখ পরবতী 

ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য মহাপণরিালক, ণবএলআরআইদক 

অনুদরাি করা হদয়দছ এবাং পদত্রর অনুণলণপ অথ য ণবভাদগ মেয়া 

হদয়দছ। ণবষয়টি ণবএলআরআই এ প্রণক্রয়ািীন রদয়দছ।  

 

৯। মমতরন তিশাতরজ একায়র্তম  
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৯.১ মমতরন তিশাতরজ 

একায়র্তমর কম চকিচা ও 

কম চর্ারী তনয়োগ 

তবতধমালা-২০১৬ 

অনুয়মাদন  

মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক ণবভাদগর পর্ যাদলািনা 

মমাতাদবক এ মন্ত্রণালদয় কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন।  

তবষেটির অনুসরণমূলক 

কার্ চক্রম অব্যাহি রােয়ি 

হয়ব। 

উপসণিব (মৎস্য-৩), 

অেক্ষ, মমতরন 

তিশাতরজ একায়র্তম  

 

১০। সভায় আর মকান আদলািয ণবষয় না থাকায় সভাপণত সকলদক িন্যবাে জ্ঞাপন কদর সভার সমাণপ্ত মঘাষণা কদরন।  

    

 

  স্বাক্ষতরি/- 

০৮/৪/২০১৮ 

 (মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল) 

ভারপ্রাপ্ত সণিব  
 


