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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় 

�শাসন-২ অিধশাখা 
 

িবষয়ঃ মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় সংি�� মাননীয় �ধানম�ীর �িত�িত ও িনেদ �শনাস�েহর উপর অ�ি�ত সভার কায �িববরণীঃ 

 
সভাপিত : �মাঃ মাক��ল হাসান খান, সিচব, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়। 

 

সভার �ান : ম�ণালেয়র সে�লন ক�।  
তািরখ ও সময় : ২৬ িডেস�র ২০১৭ ও িবকাল ০৪.০০ ঘ�কা 
সভায় উপি�ত কম �কত�ােদর তািলকা : পিরিশ�-‘ক’ �ত সং�� আেছ। 

 

  সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। িতিন মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় সংি�� মাননীয় �ধানম�ীর 
�িত�িত ও িনেদ �শনাস�েহর ��� স�েক� সভায় আেলাকপাত কেরন এবং বেলন এসব �িত�িতর সােথ অেনক ��ে� িনব �াচনী ইশেতহােররও 
স�ক� রেয়েছ িবধায় এ�িল বা�বায়েন �ততম সমেয় কায ��ম স�াদন করা বা�নীয়। সভায় উপি�ত কম �কত�াগণ মাননীয় �ধানম�ীর 
�িত�িত ও িনেদ �শনাস�হ বা�বায়েনর িবষেয় একমত �পাষণ কের সেব �া� অ�ািধকার িদেয় এ িবষেয় কায ��ম �হণ করেবন মেম � জানান। 
 

২। সভাপিতর অ�মিত�েম উপসিচব জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম �থেম িবগত ২৮ নেভ�র ২০১৭ ি�ঃ তািরেখ অ�ি�ত 
মাননীয় �ধানম�ীর �িত�িত ও িনেদ �শনা বা�বায়ন সং�া� সভার কায �িববরণী অ�েমাদেনর জ� সভায় উপ�াপন কেরন। সভায় 
অ�গিতর িববরণ অ�� �ি�র সংেশাধনীসহ কায �িববরণী� সব �স�িত�েম �ঢ়করণ করা হয়।  
 

৩। সভায়  কম �কত�াগণ িনেদ �শনা বা�বায়েনর িবষেয় অ�গিত অবিহত কেরন। িব�ািরত আেলাচনাে� িন��প িস�া�স�হ �হীত হয়ঃ 
 

�িত�িতঃ 
�.নং মাননীয় �ধানম�ীর 

�িত�িত 
আেলাচনা �িহত িস�া�/ ম�� বা�বায়েন 

১ িসরাজগে� সরকাির 
�ভেটিরনাির কেলজ 
�াপন করা।   

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র সভায় অবিহত কেরন �য,  ক) 
জা�যারী/২০১৩ হেত �ন/২০১৮ ইং পয �� (২য় সংেশািধত) �ময়াদী 
িসরাজগ� �ভেটিরনাির কেলজ �াপন �কে�র নেভ�র/২০১৭ পয �� ৯১% 
কাজ স�� হেয়েছ। িনধ �ািরত সমেয়র মে� �কে�র কাজ সমা� হেব।   
 
খ) িসরাজগ� �ভেটিরনাির কেলেজর জনবল �ত ম�িরর জ� জন�শাসন 
ম�ণালেয়র সােথ মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র মাে�ম �যাগােযাগ 
অ�াহত আেছ। 

(ক) িনধ �ািরত সমেয়র 
মে� �নগতমান 
িনি�ত কের �ক� 
কাজ সমা� করেত 
হেব।  
(খ) জনবল �ত 
ম�িরর জ� 
জন�শাসন ম�ণালেয়র 
সােথ �যাগােযাগ 
অ�াহত রাখেত হেব।  

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

�ািণস�দ 
অিধদ�র 

২ মৎ� চােষ দ� 
জনশি� গেড় 
�তালার লে�� 
িসরাজগে� মৎ� 
িডে�ামা ইনি��উট 
�াপন।  

 

মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র সভায় অবিহত কেরন �য, (ক) মৎ�খােত 
দ� জনশি� গেড় �তালার লে�� মৎ� অিধদ�েরর আওতায় বা�বািয়ত 
“�গাপালগ�, িকেশারগ� ও িসরাজগ� �জলায় মৎ� িডে�ামা ই���উট 
�াপন” �ক� এর মা�েম �বল�িচ, িসরাজগে� মৎ� িডে�ামা ই���উট 
�াপন করা হেয়ছ। 
এ �কে�র আওতায় ইেতামে� 

 ১� �শাসিনক ভবন, ১� ি�ি�পােলর আবািসক ভবন, ১� 
একােডিমক ভবন, ১� ইন�া�র ডরিমটরী, ১� ছা�াবাস, ১� 
ছা�ীিনবাস, ১� ইেরাশন �েটকশন কাম বাউ�ারী ওয়াল 
�মরামতসহ �গইট, ১� �ব��িতক সাব-��শন, ১� কে�া�া�সহ 
মৎ� হ�াচাির, ক�াউ� ��েনজ িসে�ম, ৩� ��র খনন, ১� 
�ােরজ, ২� গাড ��ম, ৩� ��েরর িরেটনসন ওয়াল িনম �াণ, ১� 
অিডেটািরয়াম, ১� মসিজদ, বিহঃিব��তায়ন, ৩� িডপ 
�উবওেয়ল �াপন, ২৫� �ড�টপ কি�উটার সরবরাহকরণ, 
িজমেনিসয়ােমর য�পািত সরবরাহকরণ, ছা�াবাস, ছা�ীিনবাস 
এবং ডরেমটিরর আসবাবপ� সরবরাহকরণ, �িম উ�য়ন, 
অভ��রীণ আরিসিস রা�া িনম �াণ, ��েরাপণসহ �েলর বাগান 
করা, ��েরর পািন সরবরােহর লাইন �াপন ও িনিম �ত ভবেনর 
ফেলাআপ �মইে�েনে�র কায ��ম স�� হেয়েছ। 

 বত�মােন ১� �জনােরটর সরবরাহ, ৫৫� পা�বই ��ণ ও 
�াবেরটরীর রাসায়িনক ��ািদ এবং য�পািত সরবরােহর 

(ক) িনধ �ািরত 
সমেয়র মে� 
�নগতমান িনি�ত 
কের �ক� কাজ 
সমা� করেত হেব।  
 

(খ) ০৩�  িডে�ামা 
ই���উেটর 
ছাড়প� �া� ৩৫ � 
পেদ আউট �সািস �ং 
এর মা�েম �ত 
জনবল িনেয়াগ 
কায ��ম �হণ 
করেত হেব।  
 
(গ) �জলা 
�শাসেনর সম�য় 
সভায় আেলাচনা ও 
সংি�� সকেলর 
সহেযািগতায় 
২০১৭-২০১৮ 
�সশেন ভিত�র 

অিতঃ সিচব 
(মৎ�), 
���ধান, 

মহাপিরচালক, 
মৎ� অিধদ�র  
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কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

 আগামী ৩১ িডেস�র, ২০১৭ এর মে� অবকাঠােমা িনম �াণ ও 
িশ�ার উপকরণসহ �কে�র সকল কায ��ম স�� হেব। 

 

(খ) ০৩� িডে�ামা ইনি��উেটর ৩৫� পেদ আউট �সািসং এর মা�েম 
জনবল িনেয়ােগর জ� ইিজিপর মা�েম �িত�ান িনব �াচেনর জ� দরপ� 
আ�ান করা হেয়েছ। �া� দরপ��েলার ��ায়ন কায ��ম চলমান রেয়েছ।  
 

(গ) মৎ� িডে�ামা ইনি��উেট আগামী ২০১৮-২০১৯ িশ�াবেষ � আগ�, 
২০১৮ এর মে� বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বােড �র ক�ােল�ার অ�যায়ী ছা� 
ছা�ী ভিত� করা হেব। তাছাড়া ইনি��উট�েলােত ছা� ছা�ী ভিত�র িবষয়� 
�াপক �চােরর জ� সংি�� �জলা �শাসেনর সম�য় সভায় আেলাচনা করার 
জ� �জলা মৎ� কম �কত�াগণেক অবিহত করা হেয়েছ। 

িব�ি� �াপক 
�চারসহ িশ�াথ� 
ভিত�র িবষয়� 
ফেলাআপ করেত 
হেব। 

৩ �জেলেদর জ� 
�িষর অ��প 
পিরচয় প� �দােনর 
�ব�া �হণ   
 

মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র সভায় জানান �য, �জেলেদর জ� �িষর 
অ��প পিরচয় প� �দােনর লে�� মৎ� অিধদ�েরর আওতায় বা�বািয়ত 
“�জেলেদর িনব�ন ও পিরচয়প� �দান” �ক� ক��ক সারােদশ �াপী 
�জেলেদর িনব�ন ও পিরচয়প� �দােনর কায ��ম বা�বািয়ত হেয়েছ। 
�কে�র আওতায় এ পয �� সম� বাংলােদেশর ১৬ ল� ২০ হাজার �জেলর 
িনব�ন করা হেয়েছ।  ১৪ ল� ৬০ হাজার �জেলর ছিব উঠােনা হেয়েছ এবং 
১৪ ল� ২০ হাজার আইিড কাড � ���ত কের িবতরণ করা হেয়েছ। 
 

�জেলেদর িনব�ন কায ��ম এক� চলমান �ি�য়া। �জেলেদর িনব�ন 
কায ��ম অ�াহত রাখার জ� ২০১৭-১৮ অথ �বছের ন�ন অথ �ৈনিতক �কােড 
�রিজে�শন িফ বাবদ ২ ল� টাকা বরা� �দান করা হেয়েছ। তাছাড়া এ 
িবষেয় এক� নীিতমালা �তির করা হেয়েছ। �ণীত নীিতমালার আেলােক 
�জেল িনব�ন হালনাগাদকরেণর িবষয়� �ি�য়াধীন রেয়েছ। �িজত �কােডর 
িবপরীেত সংেশািধত বােজেট �েয়াজনীয় অথ � বরাে�র ��াব শী�ই ��রণ 
করা হে�। 

�ক� �ন/১৭ �ত 
সমা� হওয়ায় অথ � 
িবভােগ রাজ� খােত 
�িজত �কােডর 
িবপরীেত  
সংেশািধত বােজেট 
�েয়াজনীয় অথ � 
বরাে�র ��াব শী�ই  
��রণ করেত হেব। 

অিতঃ সিচব 
(মৎ�),  
���ধান, 

মহাপিরচালক, 
মৎ� অিধদ�র  

৪ �গাপালগ� �জলায় 
হ�স-�রিগর হ�াচাির 
�াপন। 

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র সভায় জানান �য, ক) সরকারীভােব 
হ�েসর বা�া উৎপাদন �ি�র লে�� হ�াচািরসহ আ�িলক হ�স �জনন খামার  
�াপন �ক� (3য় পয �ায়) (০১/১০/২০১১ হেত ৩০/০৬/২০১৮ ি�ঃ) এর 
কায ��ম চলমান আেছ। �কে�র অধীেন �গাপালগ� �জলা আ�িলক হ�স 
�জনন খামার �াপন �কে�র  নেভ�র/২০১৭ পয �� ৯১% কাজ স�� 
হেয়েছ। অিধ�হণ�ত জিমেত �সড িনম �ােণর কাজ চলমান আেছ। 

িনধ �ািরত সমেয়র মে� 
�নগতমান িনি�ত 
কের �কে�র কাজ 
সমা� করেত হেব। 
 

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

�ািণস�দ 
অিধদ�র  

৫ চ�দ�র মৎ� 
গেবষণা �কে� 
িডে�ামা �কাস � 
চা�করণ  

মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র সভায় জানান �য, চ�দ�র� মৎ� িডে�ামা 
ইনি��উট� বত�মােন মৎ� অিধদ�েরর রাজ� খােতর অথ �ায়েন 
যথাযথভােব পিরচািলত হে�। ইেতামে� জনবেলর পদ �জেনর িজ.ও জাির 
করা হেয়েছ। 

�ত জনবল িনেয়ােগর 
�ব�া �হণ করেত 
হেব। 
 

অিতঃ সিচব 
(মৎ�), 
���ধান, 

মহাপিরচালক, 
মৎ� অিধদ�র  

৬ জাটকা ধরা ব� 
রাখেল ১০ �কিজর 
বদেল মািসক ৩০ 
�কিজ চাল �দান 

মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র সভােক অবিহত কেরন �য, ইিলশ মােছর 
উৎপাদন �ি�র ধারা অ�াহত রাখার জ� দির� �জেলেদর িভিজএফ �দান 
সরকােরর এক� �গা�কারী পদে�প। ২০১২-১৩ অথ �বছের দির� জাটকা 
�জেল পিরবারেক মােস ৩০ �কিজ হাের চাল �দান করা হেলও ২০১৩-১৪ 
অথ �বছর হেত তা �ি� �পেয়েছ। এর ধারাবািহকতায় সামািজক িনরাপ�া 
কম ��িচর আওতায় ২০১৬-১৭ অথ �বছের জাটকাস�� ১৭� �জলার ৮৫� 
উপেজলায় জাটকা আহরেণ িবরত ২,৩৮,৬৭৩� �জেল পিরবারেক মািসক 
৪০ �কিজ হাের ৪ মােসর জ� মানিবক সহায়তা কম ��িচর আওতায় �মাট 
৩৮,১৮৭.৬৮ �ম.টন চাল �দান করা হেয়েছ। �া� তে� �দখা যায়, িবগত 
২০০৪-০৫ হেত ২০০৭-০৮ অথ �বছের পয �� �জেলেদর সহায়তা কম ��িচেত  
খা�শ� বরা� িছল মা� ৬ হাজার ৯০৬ �ম.টন। �সখােন ২০০৮-০৯ হেত 
২০১৬-১৭ পয �� এ সরকােরর িবগত ৯ বছের এ সহায়তা �দয়া হেয়েছ �মাট ২ 
ল� ৩৪ হাজার ৭৫৭ �ম. টন। 
 

সীিমত স�েদর ��ি�েত দির� �জেলেদর স�য়ী ও �য়�র কের �তালা এবং 
আপদকালীন জীবন-জীিবকা পিরচালনা ও িবক� কম �সং�ােনর তহিবল গঠেনর 
লে�� ‘ইিলশ সংর�ণ ও উ�য়ন নীিতমালা �ণয়েনর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। 

বত�মােন নীিতমালা� ম�ণালেয় �ি�য়াধীন রেয়েছ। এলে�� ECOFISH
BD 

�কে�র 
মা�েম ৩ �কা� ৫০ ল� টাকার �থাক বরা� রাখা হেয়েছ। 

জাতীয় মাছ ইিলশ 
র�ায় জাটকা িনধন 
বে�র কাজ অ�াহত 
রাখার জ� অথ � 
বরা� �ি�সহ 
�ফলেভাগী �জেল 
পিরবােরর সং�া 
�ি� করার কায ��ম 
�হণ করেত হেব।  
 
 

মহাপিরচালক, 
মৎ� 
অিধদ�র/ 
ম�ণালেয়র 
সংি�� 
কম �কত�াগণ। 
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িনেদ �শনাস�হঃ 

�.নং মাননীয় �ধানম�ীর 
িনেদ �শনা 

আেলাচনা �িহত িস�া�/ 
ম�� 

বা�বায়েন 

১ এ ম�ণালেয়র 
মা�েম মৎ� 
স�দ এবং হালাল 
মাংস �সৗিদ 
আরবসহ �সিলম 
�দশস�েহ রফতািন 
করা �যেত পাের   

মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র সভায় জানান �য, ক. র�ািনেযা� মৎ� 
স�েদর �নগতমান িনি�ত কের র�ািন করা হেয় থােক। 
২০১৭-১৮ অথ �বছেরর নেভ�র, ২০১৭ মােস ম��ােচ� �মাট ৩৪১.৫৪ �ম.টন 

মৎ� ও মৎ�জাত প� র�ািন হেয়েছ। এর মে� �সৗিদ আরেব র�ািন�ত 

মৎ� ও মৎ�জাত পে�র পিরমান ২৩৪.৩২ �ম.টন। উে��, িবগত ২০১৬-

১৭ অথ �বছেরর নেভ�র, ২০১৬ মােস ম��ােচ� �মাট ৩৪৮.৪৫ �ম.টন মৎ� 

ও মৎ�জাত প� র�ািন হেয়িছল যার মে� �সৗিদ আরেব র�ািন�ত মৎ� 

ও মৎ�জাত পে�র পিরমান িছল ১৩৬.১৫ �ম.টন। 
 

চলিত ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লাই, ২০১৭ হেত নেভ�র, ২০১৭ মাস পয �� 

ম��ােচ� �মাট ১,২৬৩.৮৬ �ম.টন মৎ� ও মৎ�জাত প� র�ািন হেয়েছ। 

এর মে� �সৗিদ আরেব র�ািন�ত মৎ� ও মৎ�জাত পে�র পিরমান 

৬৮৪.৭৪ �ম.টন। িবগত ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর �লাই, ২০১৬ হেত নেভ�র, 

২০১৬ মাস পয �� ম��ােচ� �মাট ১,৩৮৯.৮০ �ম.টন মৎ� ও মৎ�জাত 

প� র�ািন করা হেয়িছল। এর মে� �সৗিদ আরেব র�ািন�ত মৎ� ও 

মৎ�জাত পে�র পিরমান ৬৫৮.৬৯ �ম.টন। 
 

িবগত ২০১৬-১৭ অথ �বছের ম��ােচ� �মাট ৩,৫২২.২০৩ �ম.টন মৎ� ও 

মৎ�জাত প� র�ািন হেয়িছল। এর মে� �সৗিদ আরেব র�ািন�ত মৎ� ও 

মৎ�জাত পে�র পিরমান ১,৭৭৪.৯১ �ম.টন।  

 

খ. বাংলােদশ এবং �সৗিদ আরেবর মে� মৎ� উৎপাদন �ি�সহ মৎ� 
র�ািনর ��� �তিরর জ� ইেতামে� এক� সমেঝাতা �ারেকর খসড়া 
মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। এ িবষেয় মাননীয় ম�ী 
মেহাদয় ইেতামে� �সৗিদ আরেব িন�� বাংলােদেশর মা�বর রা��েতর 
সােথ আেলাচনা কেরেছন। িবষয়� ফেলাআপ করা হে�। 

(ক) র�ানীেযা�  
মৎ� স�েদর 
�নগতমান 
িনি�ত কের 
র�ানী করেত 
হেব। 
 
(খ) মৎ�স�দ  
র�ািন �ি�র 
�েচ�া �হণ 
করেত হেব।  
MOU  
স�াদেনর 
িবষয়� ফেলাআপ 
করেত হেব। 
 
 

অিতঃ সিচব 
(মৎ�),  

 মহাপিরচালক, 
মৎ� অিধদ�র  

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র সভােক অবিহত কেরন �য, ক) বত�মােন 
�সৗিদ আরবসহ অ�া� �দেশ মাংস ও মাংসজাত প� র�ানীর জ� 
আবি�ক শত� �রেণ বাংলােদেশ গবািদপ�র �রােরাগ �� এলাকা িকংবা 
�জান �ি�র উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। ইিতমে� পাবনা �জলার ০৩ � 
উপেজলার ০৬ � �ােম �রােরাগ�� �জান �ি�র লে�� �কা �দােনর 
কায ��ম �� হেয়েছ। এছাড়া যেশার �জলার িঝকরগাছা উপেজলায় ছাগল ও 
�ভড়ার িপিপআর �রাগ�� করেণর লে�� �কা �দান কায ��ম চলমান 
আেছ। উপর� মািনকগ�, িসরাজগ�, পাবনা এবং �ভালা �জলােক �রােরাগ 
�� করার লে�� ��ািবত "িপিপআর �রাগ িন� �ল এবং �রােরাগ িনয়�ণ" 
�ক��র যাচাই সভা, জনবল িনধ �ারণ সং�া� সভা এবং পয �ােলাচনা সভার 
িনেদ �শনা �মাতােবক িডিপিপ �নগ �ঠন কের ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ 
(�ারক নং-৫৯২, তাং-১৫/১০/১৭ ি�ঃ)।  
 

খ) �রােরাগ �� zone �তরীর লে�� গত ২৮/১০/২০১৭ ি�ঃ তািরেখ 
��সিচব, �ািণস�দ-2, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়, পিরচালক, 
স�সারণ, উপপিরচালক, িবভাগীয় �ািণস�দ দ�র রাজশাহী, �জলা 
�ািণস�দ কম �কত�া, পাবনা, উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া এবং উপেজলা 
�ািণস�দ কম �কত�া সািথয়া, �বড়া ও �জানগর, উপেজলা �চয়ার�ান��, 
ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ার�ান��, �ব�ল িমট �েসিসং িলঃ-এর কম �কত�া��,  
খামাির��,  ইেল�িনক ও ি�� িমিডয়ার সাংবািদক�ে�র সম�েয় এক� 
সভা অ�ি�ত হেয়েছ। উ� সভায় �পািরেশর আেলােক িনে�া� 
কম �পরিক�না �হণ করা হেয়েছ।  

 পাবনা �জলার সািথয়া, �বড়া এবং �জানগর উপেজলা িনেয় 

ক. হালাল মাংস 
র�ািন �ি� �েচ�া 
অ�াহত রাখেত 
হেব এবং 
গবািদপ�র মাংস 
র�ািনর জ� 
�াথিমকভােব 
২/৩� �ীপ বা 
িবেশষ এলাকােক 
িনব �াচন কের 
zoning  
কায ��ম 
পিরচালনা করেত 
হেব।  
খ. কম �-পিরক�না 
�ড়া� কের 
কায ��ম �হণ 
করেত হেব এবং 
অ�গিত পরবত� 
সভায় জানােত 
হেব।  

��সিচব  
(�াস-২), 

মহাপিরচালক, 
�ািণস�দ 
অিধদ�র    
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�রােরাগ�� �জান �তরী করা হয়। 

 �ািণস�দ অিধদ�র ও �াণিস�দ গবেষণা �িত�ান �যৗথভােব 
িনব �ািচত এলাকাস�েহ িব�ািরত সােভ� কের �িমনাশক ঔষধ ও 
�কা �দান কায ��ম �� কেরেছ। এফএমিড ভ�াকিসন �ািণস�দ 
অিধদ�র �থেক সরবরাহ  করা হে�। 

 িডিজজ সািভ �েল� কায ��ম পিরচালনা করেব িবএলআরআই। 
পাবনা �জলার �হানীয় �াি�বগ �, খামাির ও জন�িতিনিধগণ এ �াপাের 
সব �া�ক সহেযািগতা �দান করেব। 

২ িবেদেশর বাজােরর 
পাশাপািশ 
বাংলােদশী 
�বসায়ীেদর 
সম�েয় িবেদেশ 
গেড় ওঠা মােক�েট 
মৎ� এবং মাংস 
র�ািনর মা�েম 
অথ �েনিতক উ�য়ন 
স�ব।  
 

মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র সভায় জানান �য, ইউেরাপ, আেমিরকা, 

কানাডা, অে�িলয়ােত িচংিড়র পাশাপািশ �দিশ �জািতর িহমািয়ত ও 

�ি�য়াজাত�ত মাছ র�ািন করা হয়। িবেদেশ বসবাসরত বা�ালী স�দায় 

�লত এর �ল �ভা�া। িবেদেশ অেনক বাংলােদশী �বসায়ী আেছ যারা মাছ 

�বসােয়র সােথ জিড়ত। 
 

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর নেভ�র, ২০১৭ মােস �মাট ৩,৭২৭.৪০ �ম.টন 

িহমািয়ত মাছ র�ািন কের ৪২.৯২ িমিলয়ন ইউ এস ডলার এবং ১,১৬২.৩১ 

�ম.টন বরফািয়ত মাছ র�ািন কের ৩.২২ িমিলয়ন ইউ এস ডলার আয় 

হেয়েছ (পিরিশ� ক)। উে��, িবগত ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর নেভ�র, ২০১৬ 

মােস �মাট ৪,০১৬.৬৫ �ম.টন িহমািয়ত মাছ র�ািন কের ৪৫.৭২ িমিলয়ন 

ইউ এস ডলার এবং ৬৬৭.১১ �ম.টন বরফািয়ত মাছ র�ািন কের ১.৭৬ 

িমিলয়ন ইউ এস ডলার আয় হেয়িছল।  
 

চলিত ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লাই, ২০১৭ হেত নেভ�র, ২০১৭ পয �� �মাট 

২২,০৬২.৪৩ �ম.টন িহমািয়ত মাছ র�ািন কের ২৫৪.০৭ িমিলয়ন ইউ এস 

ডলার এবং ২৬০৬.৭৫ �ম.টন বরফািয়ত মাছ র�ািন কের ৭.৩১ িমিলয়ন 

ইউ এস ডলার আয় হেয়েছ। উে��, িবগত ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর �লাই, 

২০১৬ হেত নেভ�র, ২০১৬ মাস পয �� �মাট ২২,৬১২.২২ �ম.টন িহমািয়ত 

মাছ র�ািন কের ২৩৪.৪৫ িমিলয়ন ইউ এস ডলার এবং ১৬৬২.১২ �ম.টন 

বরফািয়ত মাছ র�ািন কের ৪.৬২ িমিলয়ন ইউ এস ডলার আয় হেয়িছল। 
 

চলিত ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর নেভ�র, ২০১৭ মােস �মাট ৬,২৪৭.৬৬ �ম.টন 

মৎ� ও মৎ�জাত প� র�ািন কের ৫০.১১ িমিলয়ন ইউ এস ডলার আয় 

হেয়েছ। উে��, িবগত ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর নেভ�র, ২০১৬ মােস �মাট 

৫,৬২৭.৬৬ �ম.টন মৎ� ও মৎ�জাত প� র�ািন কের ৪৯.৩৩ িমিলয়ন 

ইউ এস ডলার আয় হেয়িছল।  
 

চলিত ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লাই, ২০১৭ হেত নেভ�র, ২০১৭ মাস পয �� 

সব �েমাট ২৯,৭১৮.৩৭ �ম.টন মৎ� ও মৎ�জাত প� র�ািন কের ২৭৪.৩৫ 

িমিলয়ন ইউ এস ডলার আয় হেয়েছ। উে��, িবগত ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর 

�লাই, ২০১৬ হেত নেভ�র, ২০১৬ মাস পয �� সব �েমাট ৩০,৩৫৩.৬২ �ম.টন 

মৎ� ও মৎ�জাত প� র�ািন কের ২৫২.৩৮ িমিলয়ন ইউ এস ডলার আয় 

হেয়িছল।  

 

চলিত ২০১৭-১৮ অথ �বছের নেভ�র, ২০১৭ মােস �মাট ১৬.০০ �ম.টন িফস 

��ল ও িচংিড়র �খাসা র�ািন করা হেয়েছ। এ সকল উপজাত �ে�র র�ািনর 

পিরমান �ি�র উে�াগ �নয়া হেব। 

 

পা�াস ও �তলািপয়ার িফেলট উৎপাদন ও র�ািনর িনিম� ইেতামে� 

ময়মনিসংেহর ি�শােল �মসাস � ভােগ �া িফশ এ� এে�া �েসস িল. ও �মসাস � 

�সেভন ওশানস িফশ �েসিসং িল. এবং গাজী�ের �মসাস � আথ � এে�া ফাম �স 

িল. নামীয় িতন� মৎ� �ি�য়াজাতকরণ কারখানা �াপন করা হেয়েছ।  
 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র অ�েমাদন�েম �মসাস � ��াব িফশািরজ 

(ক) র�ািনেযা�  
মৎ� স�দ এবং  
মাংেসর �নগতমান 
িনি�ত কের র�ািন 
করেত হেব। 
(খ) বাংলােদশ 
মৎ� উ�য়ন 
কেপ �ােরশেনর 
�চয়ার�ান ক��ক 
দািখল�ত 
�িতেবদন পরী�া-
িনরী�া কের 
পরবত� সভায় 
উপ�াপন করেত 
হেব।  
(গ) মােছর বজ��/ 
উপজাত �� 
িজিডিপেত অ�� �� 
করার এবং এ সকল 
�ে�র র�ািনর 
পিরমাণ �ি�র 
উে�াগ িনেত হেব।  
(ঘ) িহমািয়ত মাছ, 
মাংস র�ািন �ি�র 
লে�� মৎ� ও 
�ািণস�দ 
ম�ণালয়, বািণজ� 
ম�ণালয়, র�ািন 
উ�য়ন ��েরা, মৎ� 
অিধদ�র এবং 
�ািণস�দ 
অিধদ�র িহমািয়ত 
মৎ� 
র�ািনকারকেদর 
সম�েয় সভা করেত 
হেব এবং র�ািন 
�ি�র অ�গিত 
�িতেবদন �দান 
করেত হেব।  
(ঙ) পা�ােসর 

িবষেয় Value 

added করার 
িবষেয় উে�াগ �হণ 
করেত হেব। 
(চ) র�ািন �ি�র 
জ� সংি�� সং�া  
হেত  ত� সং�হ 
করেত হেব। 
অ�গিত সভায় 
জানােত হেব। 

অিতঃ সিচব 
(মৎ�), ��সিচব, 

�-ইেকানিম, 
��সিচব, (�াস ১ 
ও ২), �চয়ার�ান, 
বাংলােদশ মৎ� 

উ�য়ন 
কেপ �ােরশন, 

মহাপিরচালক, 
মৎ� অিধদ�র, 
মহাপিরচালক, 

�ািণস�দ 
অিধদ�র 



F:\2014 Folder\PMs Office\PM's Visit Report-2015.doc 

িলিমেটড, �নায়াখালী ও বাংলােদশ-আেমিরকান এে�া কমে�� �া: িল., 

�িম�া নামীয় মৎ� �ি�য়াজাতকরণ কারখানা �াপেনর কায©�ম চলমান 

রেয়েছ।  

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র অ�েরােধর ��ি�েত INFOFISH নামক 

Inter-Governmental Organization ক��ক 

CFC/FAO/INFOFISH Project on Promotion of Processing 

and Marketing of Freshwater Fish Products: 

Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan & Sri-Lanka" এর 

আওতায় পা�াস ও �তলািপয়ার িফেলট উৎপাদেনর জ� কায©�ম �হন করা 

হয়। এ �কে�র কায©�েমর ধারাবািহকতায় ২০১৭ সােল ২-৬ �ম তািরেখ 

পা�াস ও �তলািপয়ার ভ�া� এেডড প� ও Ready to Cook প� 

উৎপাদেনর িবষেয় INFOFISH-এর সহেযািগতায় মৎ� অিধদ�েরর 

ত�াবধােন এক� �িশ�েণর আেয়াজন করা হয়। এ �িশ�েণ �মসাস � ভােগ �া 

িফশ এ� এে�া �েসস িল., �মসাস � �সেভন ওশানস িফশ �েসিসং িল. এবং 

�মসাস � আথ � এে�া ফাম �স িল. এর সংি�� কম �কত�া/কম �চারীগণ অংশ�হণ 

কেরন।  

�মসাস � ভােগ �া িফশ এ� এে�া �েসস িল. ও �মসাস � �সেভন ওশানস িফশ 

�েসিসং িল. ক��ক উৎপািদত পা�াস িফেলট ইেতামে� িবেদেশ র�ািন �� 

হেয়েছ এবং �মসাস � আথ � এে�া ফাম �স িল. ইেতামে� �ায়াল উৎপাদন �� 

কেরেছ।  

�মসাস � বাংলােদশ-আেমিরকান এে�া কমে�� �া: িল., �িম�া ক��ক 

উৎপািদত পা�াস িফেলট ও িবিভ� ভ�া� এেডড Ready to Cook প� 

�যমন: িফশ বল, িফশ নােগট ইত�ািদ �দশীয় বাজাের সীিমত আকাের 

িবপনণ �� হেয়েছ।   

�চয়ার�ান, িবএফিডিস সভায় জানান �য, Value added ইিলশ, 
�তলািপয়া ও অ�া� মাছ ও মৎ�জাত প� বাজারজাতকরেণর লে�� 
মৎ� অিধদ�র ক��ক ‘ইেকািফস িবিড’ নােম ইিলেশর ভ�া� এ�ােডড �ডা� 
(িহলসা ��প ও ��লস) �তিরর জ� এক� �কে�র কায ��ম চলমান 
রেয়েছ। ইেতামে� এ �ডা� উৎপাদন করা হেয়েছ এবং বত�মােন �ডা��র  
�ণগত মান ‘িবিসএসআইআর’ এর �াব এবং ‘বাংলােদশ �িষ 
িব�িব�ালেয়র’ �ােব পরী�ার অেপ�ায় রেয়েছ।  
 

অপরিদেক িবএফআরআই ক��ক বাংলােদশ �িষ িব�িব�ালেয়র সহায়তায় 
মােছর ভ�া� এ�ােডড প� উৎপাদেনর িবষেয় ২� �ক� �হণ করা হেয়েছ, 
যার কায ��ম চলমান রেয়েছ।  
 

উে��, এ িবষেয় বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন (িবএফিডিস) 
পথিনেদ �শক িহেসেব কাজ করেছ। ইেতামে� িক� �বসরকারী �িত�ােনর 
সােথ কেয়ক দফা সভা করা হেয়েছ। এ সকল সভার ��ি�েত এক� 
�িতেবদন গত ২৪/০৫/২০১৭ তািরেখ ম�ণালেয় ��রণ করা হয়। এছাড়া 
পরী�া�লকভােব এক� �বসরকারী �িত�ান “এসাপ �হলিদ �ড িলিমেটড” 
এর �যৗথ উে�ােগ “Ready to Cook” মৎ� প� িবএফিডিসর 
কারওয়ান বাজার� �ধান কায �ালেয়র মৎ� িবতান ও ঢাকা শহের 
িবএফিডিসর সকল �া�মাণ গািড়েত বাজারজাতকরণ করা �� হেয়েছ। 
�শেরবাংলা নগের অ�ি�ত� আ�জ�ািতক বািনজ� �মলায় Ready to 

Cook এবং Value added মৎ� প� িবি�র �েচ�া �নয়া হেয়েছ। 
 

��তপে�, ভ�া� এ�ােডড ইিলশ, �তলািপয়া ও অ�া� মাছ ও মৎ�জাত 
প� বাজারজাতকরণ এক� সমি�ত দীঘ �েময়াদী কাজ। মৎ� অিধদ�র, 
িবএফআরআই ও িবএফিডিস ক��ক উপের বিণ �ত গেবষণা ও পরী�া�লক 
কায ��ম স�হ সফলভােব সমা� হওয়ার পের বিণ �ত প� িবপণেনর উে�াগ 

�হণ করা হেব। Value added ইিলশ, �তলািপয়া ও অ�া� মাছ ও 
মৎ�জাত প� বাজারজাতকরেণর স�া�তা যাচাই করা হেয়েছ এবং গত 
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১২ িডেস�র তািরেখ িতিন এক� �িতেবদন ম�ণালেয় দািখল কেরেছন। 
িবষয়� পরী�া-িনরী�া কের �পশ করার জ� সিচব মেহাদয় িনেদ �শনা 
�দান কেরন। 
মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র সভায় জানান �য,  �নগত মান িনি�ত 
কেরই মাংস র�ানী করা হয়। র�ানীেযা� মাংেসর �নগত মান িনি�ত 
করেত �ক�ীয় �রাগ অ�স�ান গেবষণাগার (িসিডআইএল) �থেক জীবা��� 
সা� �িফেকট �াি� সােপে� �ািণস�দ অিধদ�র �থেক �ভেটিরনাির �হলথ 
সা�িফেকট �দান করা হয়। িসিডআইএল �থেক মাংস র�ািনর জ� এন�া� 
ও সালেমােনলা �রাগ�� সনদ �দান করা হয়।  
 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এই ধরেণর আ�:ম�ণালয় সভার উে�াগ �হণ 
করেব। 

৩ �েধর উৎপাদন 
�ি�র লে�� উ�ত 
জােতর গ�, গািভ, 
মিহেষর জাত 
উ�য়েনর পদে�প 
�হণ করেত হেব।  
 
 

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র জানান �য, ক) �ািণস�দ অিধদ�র 
মাঠ পয �ােয়র জনবল িদেয় গবািদপ�, �ধ, মাংস ও িডম উৎপাদেনর ত� 
সং�হ ও সংর�ণ কের থােক। িবগত ০৩ অথ � বছেরর পিরসং�ান িন��পঃ 
গবািদপ� ও হ�স-�রিগর সং�া (ল�): 
 

নাম ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
গ� ২৩৬.৩৬ ২৩৭.৮৫ ২৩৯.৩৫ 

মিহষ ১৪.৬৪ ১৪.৭১ ১৪.৭৮ 
�ভড়া ৩২.৭০ ৩৩.৩৫ ৩৪.০১ 
ছাগল ২৫৬.০২ ২৫৭.৬৬ ২৫৯.৩১ 
�রিগ ২৬১৭.৭০ ২৬৮৩.৯৩ ২৭৫১.৮৩ 
হ�স ৫০৫.২২ ৫২২.৪০ ৫৪০.১৬ 
�মাট ৩৬৬২.৬৪ ৩৭৪৯.৯০ ৩৮৩৯.৪৪ 

 

             �ধ, মাংস ও িডেমর উৎপাদন: 
 

নাম ২০১৪-১৫ ২০১৫-
১৬ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
(নেভ�র/১৭) 

�ধ (ল� �ম. টন) ৬৯.৭০ ৭২.৭৫ ৯২.৮৩ ৩৭.৯০ 
মাংস (ল� �ম. 
টন) 

৫৮.৬০ ৬১.৫২ ৭১.৫৪ ৪২.১১ 

িডম (�কা�) ১০৯৯.৫২ ১১৯১.২৪ ১৪৯৩.৩
১ 

৫৭৮.৬২ 

 

খ)গবািদপ�-পািখর �ধ, মাংস ও িডম উৎপাদেনর স�ক ত� সং�হ, 

সংর�ণ এবং এর স�কতা যাচাইেয়র জ� গত ০৩/১০/২০১৭ ি�ঃ তািরেখ 
অিধদ�েরর ৯৩০(৪) নং �ারেক পিরচালক (স�সারণ), �ািণস�দ 
অিধদ�রেক আহবায়ক কের ০৪ সদ� িবিশ� এক� কিম� গঠন করা হয়। 
গ�ত কিম� ৮ � িবভােগর �িত� উপেজলার ৩ � কের �াম ��বচয়ন কের 
জিরপ কেরন। উ� জিরেপর িভি�েত �া� ��ত ত�ািদ িনে� �দান করা 
হেলা। উে�� �য, জিড়পকালীন সমেয় িন�বিণ �ত মানদ� অ�সরণ করা হয়; 
১) ��বচয়ন এর মা�েম �াম বাছাই করা হয়। 
২) জনসং�ার িভি�েত ১ � �ছাট (৮০-১০০ � পিরবার), ১ � মাঝারী 
(১২৫-১৫০ � পিরবার) ও ১ � বড় (২৫০ এর অিধক পিরবার) �ামেক 
িনধ �ারণ করা হয়। 
৩) িনধ �ািরত �ােমর �িত� পিরবারেক জিড়েপর আওতায় আনা হেয়েছ। 
৪) �ধ উৎপাদেনর ��ে� �িত� পিরবােরর �দশী গাভীর �দিনক উৎপাদন, 
খামার পয �ােয়র গাভী �িত �দিনক গড় উৎপাদন ধের গনণা করা হেয়েছ। 
৫) জিড়প�ত ৩ � �ােমর উৎপাদেনর গড় �ক উপেজলার �মাট �াম িদেয় 
�ন কের ঐ উপেজলার �মাট উৎপাদন ধরা হেয়েছ। 
৬) মাংস উৎপাদেনর ��ে� জিড়প�ত �ােম পািরবািরকভােব পািলত �দশী 
হ�স-�রিগ, বয়লার খামার, প� ��-��করণ খামার, বািতল �লয়ার �রিগ, 
�কােয়ল খামার, ক�তর ইত�ািদ িহসােবর আওতায় আনা হেয়েছ। 
৭) িডম উৎপাদেনর ��ে� জিরপ�ত �ােম পািরবািরকভােব পািলত �দশী 
হ�স-�রিগ, বািণিজ�ক �লয়ার হ�স ও �রিগর খামার, �কােয়ল খামার 
িহসােবর আওতায় আনা হেয়েছ। 

(ক) �ািণস�দ 
অিধদ�েরর মাঠ 
পয �ােয় িনজ� 
উে�ােগ 
গবািদপ�, �ধ, 
মাংস ও িডম 
উৎপাদেনর 
স�ক ত� 
সং�হ, সংর�ণ 
করেত হেব ও 
ম�ণালেয় 
িনয়িমত 
�িতেবদন দািখল 
করেত হেব। 
 
(খ) মাছ, মাংস, 
�ধ ও িডেমর 
চািহদা ও 
উৎপাদেনর 
ল�মা�া িনধ �ারণ 
ও অজ�ন িনি�ত 
করার জ� 
�ািণস�দ 
অিধদ�র হেত 
সভা করার ��াব 
ম�ণালেয় ��রণ 
করেব।  
 

 

��সিচব (�াস-
২), মহাপিরচালক, 

�ািণস�দ 
অিধদ�র ও 

মহাপিরচালক, 
িবএলআরআই 
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িবভাগওয়ারী �ধ, িডম ও মাংস উৎপাদেনর ত� িন�বিণ �ত ছেক উপ�াপন 
করা হেলাঃ 

পে�র 
নাম 

ঢাকা 
িবভাগ 

চ��া
ম 
িবভাগ 

রাজ
শাহী 
িবভাগ 

�লনা 
িবভাগ 

বিরশাল 
িবভাগ 

রং�র 
িবভাগ 

িসেল
ট 
িবভাগ  

ময়মন
িসংহ 
িবভাগ 

সব � 
�মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

�ধ উৎপান 
(ল.�ম.টন) 

২২. 
০১ 

১৯.০
৫ 

১৯.৯
৩ 

৭. ৮৭ ৫.৫৭ ৬.৫৭ ৪.৬০ ৬.২৮ ৯১. 
৮৮ 

িডম 
উৎপাদন 
(�কা�) 

৪৬৮.
৯৭ 

১৩৫.
০৪ 

২২৪.
৭০ 

১৭৬.
৭৪ 

৭৩.৯৪ ১৯৬.
৪৪ 

৯৩.১
১ 

১২৭.
৯৪ 

১৪৯
৬.৮
৮ 

মাংস 
উৎপাদন 
(ল.�ম.টন) 

১৮. 
২১ 

৯.৭৯ ১৪.৫
০ 

৬.১২ ৪.৮৩ ৮.১৩ ৩.৬১ ৬.০৬ ৭১. 
২৫ 

 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট সভায় জানান �য, 
১) বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট �রড িচটাগং, �ি�গ� এবং 
ইনি��উট ক��ক উ�ািবত িবিসিব ক�াটলি�ড-১ জােতর গ�র ওপর গেবষণা 
কাজ করেছ। এই ক�ােটল�েলা সংর�ণ এবং �জনন প�িতেত �কৗিলকমান 
উ�য়ন করা হে� এবং িবিভ� ��ি� উ�াবন করা হে�। 
 এছাড়া, �ধ বাড়ােনার লে�� �দশী জােতর মিহেষর সােথ উ�ত জােতর 
�যমন �রহা ও িনিলরািভ মিহেষর �জনন ঘ�েয় উ�য়ন কের আসেছ এ 
লে�� �মাট ২০� সংকরজােতর মিহেষর বা�া পাওয়া �গেছ এর মে� ৮� 
�রহাজােতর এবং ১২� িনিলরািভ জােতর। �ররাহ সংকরজােতর বা�া�িলর 
জ� ওজন ৪০ �কিজ পয �� �যখােন �দশী মিহেষর বা�ার ওজন ২০ �থেক ২৫ 
�কিজর মে� হেয় থােক। খামারী পযােয় �দশী জােতর মিহেষর উ�েনর 
লে�� রাজশাহী �জলার �গাদাগাড়ী উপেজলার রাজাবািড় হাট এলাকায় 
ই�াস িসনেকানাইেজশন কের �ি�ম �জনন এর কায ��ম �� করা হেয়েছ। 
বত�মােন রাজাবািড় এলাকায় ০৯ জন খামারীর মিহষ গাভী গভ�ধারণ। 
ইনি��উট-এ �ি�ম �জনন কায ��ম িবষয়ক গেবষণা চলমান রেয়েছ। এ 
লে� িবেদশ �থেক ০৬� িব��জােত মিহষ �য় করা হেয়েছ যার মে� 
০৩� �রহা ও ০৩� িনিলরািভ ষ�ড়। 
 

২) �ধ উৎপাদন �ি�র পাশাপািশ �দশীয় আবহাওয়ায় মানানসই, অিধক 
মাংস উৎপাদনশীল এবং খামারী পয �ােয় লাভজনকভােব লালন-পালেনর 
উপেযাগী জাত উ�াবেনর লে��  ইনি��উট ক��ক �� ও দীঘ �েময়াদী বীফ 
ি�িডং কম ��চী হােত �নয়া হেয়েছ। উ�ত জােতর �দশী িবিসিব-১ এবং আরও 
৪ � (�াহমান, িল�িসন, িসেম�াল ও �ােরােলইস) উ�ত মাংসল জােতর 
ষ�েড়র বীয© িবেদশ �থেক সং�হ �ব �ক তা �ারা িবিসিব-১ �ক �া�িতক ও 
�ি�ম �জনেনর  মা�েম উৎপািদত  বীফ �েজনীর (এফ১) জ� �থেক ২ 
বৎসর বয়স পয ©�ত (মােক�ট বয়স) �দিহক ওজন �ি�, খা� �পা�র দ�তা, 
�রাগ-বালাই এবং আবহাওয়ার সােথ খাপ খাওয়ােনার উপেযাগীতা যাচাই 
�ব �ক সেব �াৎ�� �েজনী বাছাইকরণ গেবষণা কম ��চী� পিরচািলত হে�। এ 
যাবৎকাল পয �� এ কম ��চীর আওতায় �মাট ৫২ � (এফ১) বা�া উৎপািদত 
হেয়েছ। F1�েজনীর বাছাইকরেণর পাশাপািশ তােদর মে� ই�ার-িস �ম�ং 
কায ��মও চলমান। বত�মােন এ গেবষণা কম ��িচর আওতায় �মাট ২� F২  
এর বা�া উৎপািদত হেয়েছ। সেব �াৎ�� �েজনী বা উৎপািদত ষ�ড় �ারা �দশী 
গাভীেক �জনেনর মা�েম মােক�ট বীফ ক�াটল �তরী করা হেব যা ২ বৎসর 

বয়েস ��তম ৬.৫ FCR  এ কমপে� ৩০০ �কিজ �দিহক ওজন �া� হেব। 
৪ �িমর �থেক �� 

কের িবিভ� �ািণর 
চামড়া স�কভােব 
�ি�য়া কের 
িবেদশী 
িবিনেয়াগকারীেদর 
আ�� করার জ� 
�েয়াজনীয় পদে�প 
িনেত হেব  
 

এ �সে� মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র সভায় িন��প ত�/অ�গিত 
উপ�াপন কেরনঃ 
ক) গবািদপ�র ক�চা চামড়া উৎপাদন �ািণস�দ অিধদ�েরর আওতাধীন। 

তেব চামড়া �ি�য়াজাত কের র�ািনর িবষয়� িশ� ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন। 

২০১৬-১৭ অথ � বছের �মাট ১ �কা� 97 ল� 95 হাজার 7 শত 81 িপস 

গবািদপ�র চামড়া উৎপািদত হেয়েছ।  
 

ময়মনিসংহ �জলার ভা�কােত অবি�ত "�র�াইলস ফাম � িলিমেটড" জাপােন 

২০১৩-১৪ অথ � বছের ৪৩০ িপস, ২০১৪-১৫ অথ � বছের ৪০০ িপস, ২০১৫-১৬ 

অথ � বছের ২০০ িপস এবং ২০১৬-১৭ অথ � বছের ২০০ িপস �িমেরর চামড়া 

(বািণজ� ম�ণালেয়র িবেশষ অ�েমাদন সােপে�) র�ািন কের। বা�রবন 

�জলার নাই�ংছিড় উপেজলার �ম�্ম ইউিনয়েনর পাহাড়ী এলাকা �ম� 

�ােম অবি�ত আিকজ �েপর �িত�ান আিকজ ওয়াই�� লাইফ ফােম � �মাট 

(ক) �ািণস�দ 
খােত �িমরসহ 
িবিভ� �ািণর 
�ি�য়াজাত চামড়া  
র�ািনর িবষেয় 
�ািণস�দ 
অিধদ�র হেত �ত 
পদে�প িনেত 
হেব। এ সং�া� 
ত� আগামী 
মািসক সম�য় 
সভায় উপ�াপন 
করেত হেব। 
(খ) িবেদশী 
িবিনেয়াগকারীেদর 

��সিচব (�াস-
২), মহাপিরচালক, 

�ািণস�দ 
অিধদ�র 
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�িমেরর সং�া ৬৫০ �, তার মে� বড় ৫০ � এবং বা�া ৬০০ �। এ ফাম � 

�থেক এখন পয �� �িমেরর চামড়া িবেদেশ র�ািন করা হয়িন। 
 

খ) এ খােত িবেদশী িবিনেয়াগকারীেদর আ�� করার উে�াগ অ�াহত আেছ।  
 

গ) চামড়ার �ণগত মান গবািদপ�র �া��, জবাই পরবত� �ত চামড়া 

ছাড়ােনা এবং �াথিমকভােব সংর�ণ ও �ি�য়াকরেণর উপর িনভ �র কের। 

এই িবষেয় �ািণস�দ অিধদ�েরর  উে�ােগ  মহাপিরচালেকর ব��সহ 

এক� ৩ িমিনেটর সিচ� �িতেবদন (িভিডও কনেট�) �তরী কের 

�কারবািনর �েব � ৪ �থেক ৫ িদন কেয়কবার কের িব�িভ-�ত স�চার করা 

হেয়েছ।  

আ�� করার জ� 
উে�াগ অ�াহত 
রাখেত হেব। 
(গ) মানস�ত 
চামড়া উৎপাদেনর 
�ব�া �হেণর 
জ� িশ� 
ম�ণালেয় প� 
��রণ করেত হেব। 

৫ স�� িবজেয়র ফেল 
পিরিধ ও িব�িত 
�বেড় যাওয়ায় 
গভীর স�ে� মাছ 
সংর�ণ ও আহরণ 
িনয়ি�ত এবং 
স�ক প�িতেত 
হওয়ার পদে�প 
িনেত হেব।  
 

মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র সভায় জানান �য, “বাংলােদশ �মিরন 

িফশািরজ ক�াপািস� িবি�ং” �কে�র মা�েম মৎ� গেবষণা ও জিরপ 

জাহাজ “আর. িভ. মীন স�ানী” বে�াপসাগের মৎ� স�েদর জিরপ ও 

গেবষণা কায ��ম �� কেরেছ। বে�াপসাগের ভাসমান ও তলেদশীয় মৎ� 

স�েদর জিরপ কায ��ম পিরচালনার জ� FAO ক��ক পিরক�না অ�যায়ী 

৩ (িতন) বছেরর সােভ � �জ পিরক�না অ�েমািদত হেয়েছ। পিরক�না 

অ�যায়ী ২৪ িডেস�র ২০১৬ হেত “আর. িভ. মীন স�ানী” �ারা িনয়িমত 

িডমাস �াল �� সােভ � �জ পিরচালনা করা হে�। পিরচািলত ৪� �েজর 

মা�েম বে�াপসাগের ১৭৬ �জািতর মৎ� ও �া�ািসয়ান পাওয়া িগেয়েছ। 

 

“আর িভ মীন স�ানী” �ারা িনয়িমত �জ পিরচালনার লে�� নবসংেযািজত 
ি�� �নট এবং িডমারসাল �নট �ােয়ািগক িকনা এবং সংেযািজত �সানােরর 
মা�েম �পলািজক সােভ �র সাইড িসেলকশেনর উে�ে� ২৮/১০/২০১৭ ি�. 
হেত ৩১/১০/২০১৭ ি�. তািরখ পয �� ০৪(চার) িদেনর এক� �ায়াল �জ 
স�� কেরেছ।  
 

০৪-১৩ নেভ�র, ২০১৭ ি�. পয �� পিরক�না অ�যায়ী এক� ি�� সােভ� 
স�� কেরেছ। উ� ১০িদন �ািপ পিরচািলত �েজ ২৭� ��শেন সােভ� 
কায ��ম স�� করা হয়। সােভ �েত �া� মাছ/িচংিড় �জািতিভি�ক 
সনা�করণ, ওজন �নয়া, �লংথ ি�েকােয়ি�, �লংথ ওেয়ট ইত�ািদ ত�, 
উপা� সং�হ কের িনিদ� ফেম � �রকড � করা হয়। 
 

এছাড়াও উ� সােভ�কািলন এফএও হেত �া� িস�িড এর মা�েম ৬� ��শন 
হেত হাইে�া�ািফক ডাটা সং�হ ও �রকড � করা হেয়েছ। 
 

�থমবােরর মেতা “আর িভ মীন স�ানী” এক� �াইেভট �িত�ান ‘ইসােবলা 
ফাউে�শন’ এর সােথ সম�য় কের ১৯-২৩ নেভ�র, ২০১৭ ি�. পয �� 
বােয়াডাইভািস �� সােভ� স�� কের।  
 

২৬-২৯ নেভ�র ২০১৭ তািরেখ ক�বাজার� স�� উপ�েল IONS 

MULTILATERAL MARITIME RESEARCH AND RESCUE 

EXERCISE (IMMSAREX)-2017 মহড়ায় ‘আর িভ মীন স�ানী’ 

জাহাজ� অংশ�হণ কের আ�জ�ািতক পয �ােয়র এ মহড়া�েক সাফ�মি�ত 

কেরেছ। 
 

“বাংলােদশ �মিরন িফশািরজ ক�াপািস� িবি�ং” �ক� �ন ২০১৯ সাল 
পয �� বিধ �তকরেণর ��াব ��রণ করা হেয়েছ। উ� �কে�র মা�েম Stock 
assessment কায ��ম চলমান রাখা হেব।  
 

পিরক�না অ�যায়ী “আর িভ মীন স�ানী” জাহােজর মা�েম স�কভােব 

জিরপ কায � পিরচালনার জ� এফএও এর সহায়তায় Technical 

Support for Stock Assessment of Marine Fisheries 

Resources in Bangladesh শীষ �ক কািরগির সহায়তা �ক� (TCP) 

(ক) বাংলােদেশর 
স�� সীমায় মৎ� 
জিরপ ও গেবষণা 
কায ��ম 
পিরচালনা 
অ�াহত রাখেত 
হেব।  
 
(খ) লংলাইনার ও 
পাস � �সইনার 
��িতর 
�লার/মৎ� 
�নৗযােনর িফিশং 
লাইেসে�র 
আেবদন �াি�র 
পর লাইেস� 
�দােনর 
�েয়াজনীয় 
কায ��ম 
যথাসমেয় �হণ 
করেত হেব।   

অিতঃ সিচব 
(মৎ�),  

��-সিচব (� 
ইেকানিম),  
��-�ধান, 

মহাপিরচালক, 
মৎ� অিধদ�র  
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বা�বায়নাধীন রেয়েছ। 
 

িব��াংেকর অথ �ায়েন Sustainable Coastal and Marine 

Fisheries Project in Bangladesh: Preparation Facility 

শীষ �ক �ক� অ�েমািদত হেয়েছ। �ক��র মা�েম �ণ �া� �ক� �তিরর 

কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

 

�ােটলাইেটর মা�েম বে�াপসাগের মােছর অব�ান িনণ �েয়র মা�েম 

মৎ�স�দ আহরেণর পিরক�না অ�যায়ী �াে�র িসএলএস �কা�ানী এর 

সহায়তায় মৎ� অিধদ�েরর আওতায় Strengthening Surveillance 

and Stock Assessment Capacity in Marine Fisheries in 

Bangladesh শীষ �ক িপ�এিপিপ অ�েমাদেনর িবষয়� �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

 

িবগত ১৬-১৮ আগ�, ২০১৭ ি�. �লংকার কেলাে�ােত অ�ি�ত “EAF 

Nansen Programme Meeting” শীষ �ক সভার িস�া� অ�যায়ী 

আগামী ২০১৮ ি�. সােল জিরপ জাহাজ R.V. Dr. Fridtj of Nansen �ই 

স�ােহর জ� বাংলােদেশ acoustic সােভ�র জ� আগমন করেত পাের 

এবং তার ��িতর জ� কায ��ম চলমান রেয়েছ। 
 

ইেতামে� Blue Growth Economy নােম অিভিহত স�� অথ �নীিতেত 

বাংলােদশ Pilot Country িহেসেব অ�� �� হেয়েছ। বে�াপসাগেরর 

মৎ�স�েদর �ািয়�শীল �ব�াপনার লে�� ��কেহা�ারেদর অংশ�হেণ 

��, ম� ও দীঘ �েময়াদী পিরক�না (Plan of Action) �ণয়ন করা 

হেয়েছ। পয �ায়�েম এ সব পিরক�না বা�বায়ন করা হে�। 
 

মাননীয় �ধানম�ীর গভীর স�ে� মৎ� আহরেণর িনেদ �শনা অ�যায়ী 

ইেতামে� আ�িনক ��ি� স�� ৪� লং লাইনার ��িতর িফিশং �লােরর 

লাইেস� �দােনর স�িতপ� �দান করা হেয়েছ।  

 

weMZ 2/10/2017 wLª. ZvwiL 1wU js jvBbvi এবং ০২� পাস � �সইনার  
cªK…wZi grm¨ †bŠhvb/ Uªjv‡ii Aby‡gv`‡bi Rb¨ mycvwikmn cȪ Íve 
gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q| এছাড়া ২� লং লাইনার এবং ২� পাস � 
�সইনার ��িতর িফিশং লাইেস� �াি�র জ� বাংলােদশ �নৗবািহনী ক��ক 
পিরচািলত �নৗক�ান ফাউে�শন ��িডং কেপ �ােরশন এবং �নৗক�ান িশিপং 
লাইনস িলঃ �কা�ািন �ই�র লংলাইনার এর আেবদন �পািরশসহ 
০৬/১১/২০১৭ ি�. তািরেখ ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
 

Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) -এর সদ� হওয়ার 

জ� বাংলােদশ ইেতামে� Cooperating Non-Contracting 

Party-র ময �াদা অজ�ন করেত স�ম হেয়েছ। এসব কায ��েমর ফেল �না 

মাছসহ অ�া� �পলািজক মাছ আহরণ বাড়েব এবং আমােদর মৎ� র�ািন 

কায ��েম আরও গিতশীলতা আসেব। 

৬ জাতীয় মাছ 
ইিলশেক র�া 
করেত জাটকা 
িনধন ব� করার 
জ� মৎ�জীিব 
�জেল স�দায়েক 
খা� সহায়তার 
পাশাপািশ িবক� 
কম �সং�ান করেত 

সভায় জানােনা হয়, জাতীয় মাছ ইিলেশর উৎপাদন �ি�র জ� জাটকা 

সংর�ণ, �জেলেদর িবক� কম �সং�ান ও গেবষণা �ক� এর আওতায় �ধান 

�জনন �মৗ�েম মা ইিলশ র�া কায ��ম, জাটকা িনধন �িতেরাধ কায ��ম, 

িবক� কম �সং�ান উপকরণ িবতরণ এবং িভিজএফ খা� সহায়তা কায ��ম 

বা�বািয়ত হেয়েছ। 
 

সামািজক িনরাপ�া কম ��িচর আওতায় ২০১৬-১৭ অথ �বছের  জাটকা স�� 

১৭� �জলার ৮৫� উপেজলার ২ ল� ৩৮ হাজার ৬৭৩� জাটকা আহরেণ 

(ক)�িহত 
কায ��ম বা�বায়ন 
মিনটিরং করেত 
হেব।  
 
(খ) �জেলেদর 
িবক� 
কম �সং�ােনর 
জ� ন�ন �ক� 

অিতঃ সিচব 
(মৎ�), 

মহাপিরচালক, 
মৎ� অিধদ�র, 
মহাপিরচালক, 
িবএফআরআই  
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হেব।  
 

িবরত  �জেল পিরবারেক মািসক ৪০ �কিজ হাের ০৪ মােসর জ� �মাট ৩৮ 

হাজার ১৮৭ �ম.টন চাল �দান করা হেয়েছ। উে�� �য, মাননীয় �ধানম�ী 

িবগত ২০০৮-০৯ সােল �মতা �হেণর �েব �র ৭ বছের �জেলেদর সহায়তা  

কম ��িচ�ত খা�শ� বরা� িছল ৬ হাজার ৯০৬�ম.টন। অথচ ২০০৮-০৯ 

হেত ২০১৬-১৭ পয �� িবগত ৯ বছের এ সহায়তা �দয়া হেয়েছ ২ ল� ৩৪ 

হাজার ৭৫৬.৯৬ �ম.টন। 
 

২০১৭ সেন �ধান �জনন �মৗ�েম মা ইিলশ ধরা বে�র সমেয় িভিজএফ 

কম ��িচর আওতায় ২৫� �জলার ১১২� উপেজলার দির� ৩ ল� ৮৪ হাজার 

৪৬২ � �জেল পিরবােরর জ� ২০ �কিজ হাের ৭,৬৮৯.২৪ �ম.টন চােলর 

বরা� �দান করা হেয়েছ। 
 

জাটকা আহরণ িনিষ� সমেয় �জেলেদর িবক� কম �সং�ান �ি�র জ� 

জাটকা সংর�ণ, �জেলেদর িবক� কম �সং�ান এবং গেবষণা �কে�র 

আওতায় ২৭ �কা� টাকা �েয় সব �েমাট ৩২ হাজার ৫০৯ জন �ফলেভাগীেক 

জাটকা ও মা ইিলশ সংর�েণর ��� স�েক� সেচতন করার পাশাপািশ 

িবষয়িভি�ক কািরগির �িশ�ণ �দানসহ আয়-�ি��লক কায ��ম 

পিরচালনার জ� আিথ �ক সহায়তা �দান করা হেয়েছ। 
 

মৎ� অিধদ�র এবং WorldFish বাংলােদশ-এর �যৗথ উে�ােগ 

বা�বায়নাধীন USAID সহায়তা�� ECOFISHBD �কে�র মা�েম 

উপ�লীয় ৯� �জলার ২৯� উপেজলায় এ পয �� ১৭ হাজার ২৩৬ জন 

�ফলেভাগীেক মৎ� আহরণ িনিষ� সমেয় িবক� কম �সং�ােনর জ� 

উপকরণ সহায়তা �দান করা হেয়েছ।  
 

এ সকল কায ��ম বা�বায়েনর ফেল ইিলেশর উৎপাদন �যখােন ২০০৮-০৯ 

সেন িছল ২ ল� ৯৯ হাজার �ম.টন, ২০১৫-১৬ অথ �বছের তা �ি� �পেয় 

হেয়েছ ৩ ল� ৯৫ হাজার �ম.টন। ২০১৬-১৭ অথ �বছের এ উৎপাদন ১.০ ল� 

�ম.টন �ি� �পেয় �ায় ৪.৯৮ ল� �ম.টেন উ�ীত হেব বেল �াথিমক তে� 

�তীয়মান হয়।  
 

(খ)“ইিলশ স�দ উ�য়ন ও �ব�াপনা �ক�” নােম এক� �ক� মৎ� ও 

�ািণস�দ ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 

 

�ি�য়াকরণ 
�রাি�ত করেত 
হেব।  
 

৭ �দেশর আপামর 
জনসাধারেণর 
�ািণজ আিমেষর 
চািহদা �রেণর জ� 
�কা-অপাের�েভর 
মা�েম খামার 
�িত�ার উে�াগ 
�হণ করেত হেব। 

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র সভােক অবিহত কেরন �য, ক) �দেশর 
আপামর জনসাধারেণর �ািণজ আিমেষর চািহদা �রেণর জ� �ািণস�দ 
অিধদ�রাধীন িবিভ� �কে�র আওতায় �কা-অপাের�েভর মা�েম খামার 
�িত�া করা হে�। এ সকল খামার�েলা িনয়িমত পিরদশ �ন ও মিনটিরং করা 
হয়। 
 
খ) �ডইির উ�য়ন �বাড � আইন, ২০১৭ �ণয়েনর কাজ �ি�য়াধীন আেছ।  
 

গ) �ািণস�দ অিধদ�রাধীন িবিভ� �কে�র আওতায় কিমউিন� �বজড 
অগ �ানাইেজশন (CBO) গঠন কের �ািণজ আিমেষর উৎপাদন �ি�র 
মা�েম �দেশর জনগেনর আিমেষর চািহদা �রেণ �িমকা রাখা হে�। 
Ò�াশনাল এি�কালচারাল �টকেনালিজ �েজ� ২য় পয �ায়Ó (এনএ�িপ-২) 
এর আওতায় �ক� এলাকায় ৪,৫৮১ � কমন ই�াের� �প (িসআইিজ) গঠন 
করা হেয়েছ, �যখােন ১ ল� ৩৭ হাজার ৪৩০ জন �ািণস�দ সংি�� 
খামারীেক অ�� �� করা হেয়েছ। এছাড়া Òসমাজিভি�ক ও বািণিজ�ক খামাের 
�দশী �ভড়ার উ�য়ন ও সংর�ণ (কে�ােন�-িব) ২য় পয �ায়Ó �কে�র 
মা�েম �ক� এলাকায় ১২৮ � ক�া� ��ািয়ং খামার এবং ১২,৩৪০ � �� 
ও মাঝারী �ভড়ার খামার উ�য়ন করা হেয়েছ। 

(ক) এ িবষেয় 
�হীত 
পদে�প�েলার 
বা�বায়ন 
মিনটিরং করেত 
হেব। 
(খ) বাংলােদশ 
�ডইির উ�য়ন �বাড � 
আইন, ২০১৭ 
�ণয়েনর কাজ 
�রাি�ত করেত 
হেব।  

(গ) CBO গঠেনর 
��াব অ�েমাদেনর 
অ�গিত  পরবত� 
সভায় উপ�াপন 
করেত হেব।  

��সিচব(�াস- 
২),  

মহাপিরচালক, 
�ািণস�দ 
অিধদ�র 

৮ �ধ ও মাংেসর 
চািহদা �রেণ 

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র সভায় জানান �য, �ধ উৎপাদন �ি�েত 

মিহেষর �িমকা �বশ ����ণ �। মিহেষর �েধ ��হজাতীয় উপাদান �বশী 

�ক��র 
�নঃগঠন 

��সিচব(�াস-
২),  
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�দেশর দি�ণ এবং 
পি�মা�েল িবরাট 
চর এলাকায় 
মিহেষর খামার 
�িত�া করেত হেব।   
 

থােক, �রাগ �িতেরাধ �মতা �বশী, লবণা� সিহ� এবং �িত�ল পিরেবেশ 

�েক থাকেত স�ম। 

�ি�ম �জনেনর মা�েম মিহষ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� 

‘‘মিহষ উ�য়ন �ক�’’ �ন/১৭ ি�: মােস সমা� হেয়েছ। ১৩ � �জলার ৩৯ 

� উপেজলা এই �কে�র আওতাধীন িছল।  

�কে�র �� �থেক �ন/২০১৭ পয �� সমেয় �ি�ম �জনেনর মা�েম �ক� 
এলাকায় সব �েমাট ২৪১ � সংকর মিহেষর বা�া উৎপািদত হেয়েছ। 
ইহা ছাড়া সাক� এি�কালচার �স�ােরর মা�েম পািক�ােনর িনিল-রািভ 
জােতর মিহেষর ১০০ �ডাজ িসেমন বােগরহাট মিহষ উ�য়ন খামাের 
�বহােরর জ� সরবরাহ পাওয়া িগেয়িছল এবং এই িসেমন �ারা খামােরর 
মিহেষর �ি�ম �জনন কায ��ম চলমান আেছ। এই পয �� িনিল-রািভ জােতর 
৩৭ � সংকর মিহেষর বা�া উৎপািদত হেয়েছ। 
এছাড়া অিধদ�েরর ৩১/০৮/২০১৭ ি�: তািরেখর �ারক নং-৪৯০ �মাতােবক 

মিহষ �জনন ও উ�য়ন শীষ �ক ন�ন এক� �কে�র িডিপিপ ম�ণালেয় ��রণ 

করা হেয়েছ। যার �ময়াদকাল ০১/০৭/২০১৮ �থেক ৩০/০৬/২০২২ এবং 

��ািবত �া�িলত �য় ২৫৭৫৭.৪৪ ল� টাকা। �ক�� চ��াম, ক�বাজার, 

�নায়াখালী, �ভালা, �হ�র িসেলট, ময়মনিসংহ, জামাল�র এবং রাজশাহী 

�জলায় ��ািবত �ক�� বা�বািয়ত হেব। ��ািবত �কে�র উপর গত 

১২/১০/২০১৭ ি�ঃ তািরেখ অ�ি�ত যাচাই সভার কায �িববরণীর িস�া� 

�মাতােবক �ক��র �নগ �ঠেনর কায ��ম চলমান আেছ। 

কায ��ম �ত 
�শষ কের 
পরবত� �ব�া 
�হণ করেত 
হেব।  
 

মহাপিরচালক, 
�ািণস�দ 
অিধদ�র 

৯ Black 
Bengal 
Goat -এর মাংস 
ম��ােচ� �বই 
জনি�য় িবধায় 
�ি�য়াকরণ 
প�িতেক �জারদার 
কের ম� �ােচ�র 
বাজাের �ান কের 
�নয়া �যেত পাের।  

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র  সভােক অবিহত কেরন �য, ক) ম� 

�ােচ�র সকল �দেশ Black Bengal Goat  এর মাংেসর �াপক চািহদা 

রেয়েছ। বত�মােন সং�� আরব আিমরাত (ইউএই), মাল�ীপ এবং 

�সৗিদআরেব ছাগেলর মাংস র�ানী করা হয়। এছাড়া অে�িলয়ার মা�েম 

আেমিরকায়ও ছাগেলর মাংস র�ানী করা হয়। বাংলােদশ ছাগল পালেন ৪থ � 

এবং ছাগেলর মাংস উৎপাদেন ৫ম । 

ছাগেলর মাংস র�ানীর ��ে� সহায়তা �দােনর লে�� �ািণস�দ অিধদ�র 

ক��ক অনাপি��চক সনদ (NOC) �দান এবং মাংেসর �নগত মান িনয়�েণ 

�ব�া �হণ করা হে�। ২০১৭-১৮ অথ � বছেরর নেভ�র/১৭ পয �� ৪,৫৮০ 

�কিজ ছাগেলর মাংস র�ানী হেয়েছ।  

খ) Black Bengal Goat উৎপাদন গাইডলাইন অ�যায়ী ছাগল 
উৎপাদন করা হয়। 
গ) সরকাির ছাগল খামার হেত �ফলেভাগীেদর মােঝ িনধ �ািরত �ে� প�ঠা 

িবতরণ করা হয়। ছাগল উৎপাদন �ি�র লে�� ২০১৬-১৭ অথ � বছের Black 

Bengal Goat জােতর 613 � প�ঠা সরকার িনধ �ািরত �ে� সরকারী 
ছাগল উ�য়ন খামার হেত �ষক/খামারী/�ঃ� মিহলােদর মে� িবতরণ করা 
হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ � বছেরর নেভ�র/২০১৭ পয �� ১৭২ � প�ঠা িবতরণ 
করা হেয়েছ এবং একই সমেয় ১,১১৯ � ছাগীর �া�িতক �জনন করা 
হেয়েছ।  

APA- এর মািসক কায ��ম �িতেবদেন প�ঠা িবতরণ ও �বহার স�েক� 
ত�ািদ সি�েবিশত থােক।  
ঘ) Ò��াক �ব�লÓ ছাগেলর জাত�েক Òবাংলােদশ ��াক �ব�ল ছাগলÓ 

�ভৗগিলক িনেদ �শক প� িহসাব িনব�ন �াি�র জ� �ভৗগিলক িনেদ �শক প� 

(িনব�ন ও �র�া)আইন, ২০১৩ এর িজ আই ফরম-১ এ িনধ �ািরত আেবদন 

ফরম �রণ কের ১০,০০০/- (দশ হাজার)টাকা �রিজে�শন িফ বাবদ জমা 

�ব �ক গত ২৪/১০/২০১৭ তািরখ �রিজ�ার, �পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স 

অিধদ�র, িশ� ম�ণালয়, ঢাকা বরাবের দািখল করা হেয়েছ। 

(ক) ম� �ােচ�র 
বাজাের Black 
Bengal 
Goat এর 
মাংেসর চািহদা ও 
র�ািন িবষেয় ত� 
পরবত� সভায় �পশ 
করেত হেব। 
(খ)Black 
Bengal 
Goat উৎপাদন 
গাইডলাইন 
অ�যায়ী উৎপাদন 
কায ��ম অ�াহত 
রাখেত হেব। 
(গ)সরকাির খামার 
হেত 
�ফলেভাগীেদর 
মােঝ িনধ �ািরত 
�ে� িবতরণ�ত 
পাঠার �বহার ও 
�ফল স�িক�ত 
�িতেবদন ��রণ 
করেত হেব। 

(ঘ)Black 

Bengal Goat 
এর Branding 
করার ��াব 
�েয়াজনীয় ত�ািদ 
সং�হ কের কাগজ 
প�ািদ সংেশাধন 
কের এ 
ম�নালেয়র 
মা�েম িশ� 
ম�ণালেয় ��রণ 
করেত হেব। 

��সিচব (�াস-
২) 

মহাপিরচালক, 
�ািণস�দ 
অিধদ�র/ 

িবএলআরআই 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট সভায় জানান �য, 
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(ক) ছাগল উৎপাদেনর মেডল �াম �তরীর লে�� ময়মনিসংহ �জলার ভা�কা 
উপেজলায় পাড়াগ�ও, গা�া�য়া ও প�চপাই �ােম িবএলআরআই ক��ক 
পিরচািলত সমাজিভি�ক ��াক �ব�ল ছাগল পালন কায©�ম চলমান। 
 

খ) িবএলআরআই ক��ক উ�য়ন�ত �কৗিলকমান স�� ছাগেলর প�ঠা সারা 
�দেশ ছাগল পালন খামারীেদর মােঝ িবতরণ কায©�ম চলমান। 

১০ িবেদেশ ��র 
চািহদার ��ি�েত 
�ভড়ার মাংস 
উৎপাদেন িবেশষ 
��� িদেত হেব।  
 

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র জানান �য, সমাজ িভি�ক ও বািণিজ�ক 

খামাের �দশী �ভড়ার উ�য়ন ও সংর�ণ �ক� (কে�ােন�-িব) ি�তীয় পয �ায় 

এর আওতায় িবিভ� �টিলিভশন চ�ােনল এবং �রিডওেত ব�ল �চােরর  জ� 

�িভ �ট, না�কা, িভিডও ড�েম�ারী, জারীগান এবং আরিডিস �তরী করা 

হেয়েছ যা পয �ায়�েম িবিভ� �টিলিভশন চ�ােনল এবং �রিডওেত �চািরত 

হেয়েছ। এছাড়া বাংলােদশ �টিলিভশেনর �িষ িদবািনিশ ��া�াম এবং 

�বসরকারী �টিলিভশন চ�ােনল-চ�ােনল আই, ইনিডেপে��, চ�ােনল-৭১, 

এ�এন বাংলা, চ�ােনল-২৪, য�না �িভ, বাংলািভশন এবং �রিডও ৭১ 

চ�ােনলস�েহ �থকভােব �দেশ �ভড়া পালেনর স�া�তা �েল ধরা হেয়েছ। 

�তরী�ত ড�েম�ারীস�হ সামািজক �যাগােযােগর মা�ম ইউ�উব এবং 

�ফস�েকর মা�েম �দেশর জনসাধারেণর িনকট �েল ধরা হেয়েছ এবং িসিড 

ক�ােসেটর মা�েম ৬৪ � �জলার �ািণস�দ অিফস, িবিভ� �মলায় 

�দশ �েনর জ� িবনা�ে� িবতরণ করা হেয়েছ। 

�দেশ �ভড়ার মাংসেক জনি�য় করার লে�� এবং মা�ষেক �ভড়ার মাংস 

�য় ও �ভড়ার মাংস খাওয়ায় উ�ু� করার জ� �ক� হেত �দিনক 

সংবাদপ� এবং �াগািজেন িবিভ� িশেরানােম িব�াপন �কাশ করা হেয়েছ। 

এই কায ��ম এখনও চলমান রেয়েছ।  

এছাড়া �কে�র আওতায় �দশ�াপী ৫০ হাজার িলফেলট, ৩৫ হাজার 

�কেলট, ৩৭ হাজার ৫ শত �ফা�ার এবং ১ হাজার �ফ�ুন িবতরণ করা 

হেয়েছ। 
 

�বসরকাির �ভড়ার খামার �রিজে�শেনর আওতায় আনার কায ��ম চলমান 

আেছ। নেভ�র/17 �ী: পয �� �দশ�াপী �রিজ�াড � �ভড়ার খামােরর সং�া 

3,632 �। 
 

�ভড়া, ছাগল ও মিহেষর ��ে� ৫% হাের �েদ ঋণ �দােনর িবষেয় মাননীয় 

�ধানম�ীর ইিতবাচক মতামেতর ��ি�েত এ িবষেয় পরবত� সদয় িনেদ �শনা 

�দােনর জ� �� সিচব বরাবর প� ��রণ করা হেয়েছ। 

(ক) �ভড়া ও 
মিহেষর মাংেসর 
উপকািরতা িবষেয় 
ইেল�িনক ও 
ি�� িমিডয়ায় 
িনয়িমত �চার 
করেত হেব।  
  
(খ) �দশ�াপী 
সকল �ভড়ার 
খামার 
�রিজে�শেনর 
আওতায় আনা ও 
িনয়িমত 
�িতেবদন দািখল 
করেত হেব। এ 
িবষেয় আগামী 
সভায় ত�ািদ 
দািখল করেত 
হেব। 
 
(গ) �ভড়া, ছাগল 
ও মিহেষর ��ে� 
৫% হাের �েদ 
ঋণ �দােনর 
উে�াগ �হণ 
করেত হেব। 

��সিচব(�াস- ২) 
 মহাপিরচালক, 

�ািণস�দ 
অিধদ�র,  

মহাপিরচালক, 
িবএলআরআই 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট জানান �য, ক) 
বাংলােদশ �টিলিভশেন মা� ও মা�ষ অ��ােন �ভড়া পালন িবষেয় ৩০ 
িমিনট এর অ��ান স�চার করা হয়।  
নাই��ংছিড় পাহাড়ী এলাকায় �ভড়া পালনেক জনি�য় করার জ� বাংলােদশ 
�টিলিভশেন মা� ও মা�ষ অ��ােন পাহাড়ী এলাকায় �ভাড়া পালন িবষেয় 
৩০ িমিনট এর এক� অ��ান স�চার করা হয়। 
 

�ভড়ার পশমেক জনি�য় করার লে�� পশম জাত প� উৎপাদন এবং এর 
�বহােরর উপর ১০ িমিনট এর এক� ড�েম�ারী বাংলােদশ �টিলিভশেন 
ব�ল স�চার করা হয়। 
 

খ) ইনি��উেট িবিভ� জােতর �ভড়া সংর�ণ এবং �কৗিলক মান উ�য়নসহ 
�ভড়ার ন�ন জাত উ�াবেনর লে�� গেবষণা কাজ চলমান রেয়েছ।  
 

ইনি��উেট উপ�লীয়, য�না অববািহকা, বের�, ধামারা, �পের�াল, ডরপার 
ও সােফাক জােতর �ভড়া রেয়েছ। 

১১ মালেয়িশয়ােত 
িঝ�েকর চািহদা 
থাকায় ক�কড়া,  
শা�ক, িঝ�ক 
ইত�ািদ �ি�য়াজাত 

মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র সভােক অবিহত কেরন �য, ‘‘বাংলােদেশর 
িনব �ািচত এলাকায় �িচয়া ও ক�কড়া চাষ ও গেবষণা’’ শীষ �ক উ�য়ন �ক� 
মৎ� অিধদ�র ক��ক �দেশর ৭� িবভােগর ২৯� �জলা ও ৬৩� উপেজলায় 
বা�বািয়ত হে�।  
 

(ক) ক�কড়া, 
শা�ক, িঝ�ক 
ইত�ািদ িবেদেশ 
র�ািন �ি�র 
পদে�প �হণ 

অিতঃ সিচব 
(মৎ�) 

মহাপিরচালক, 
মৎ� অিধদ�র/ 
মহাপিরচালক, 
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করেণর ��ে� 
ম�ণালয় িবেশষ 
�িমকা পালন 
করেত পাের।   
 

এ �কে�র মা�েম িবগত ২০১৫-২০১৬ অথ �বছের ক�কড়া ফ�ােটিনং, �িচয়া 

চাষ ইত�ািদ িবষেয় ২,২৮০ জন �ফলেভাগীেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

�ক� এলাকায় ��ের ও খ�চায় �মাট ৪৪৪� ক�কড়া ফ�ােটিনং এর �দশ �নী 

এবং �মাট ১২৩� �িচয়া চােষর �দশ �নী �াপন করা হেয়েছ।  
 

এ �কে�র মা�েম িবগত ২০১৬-২০১৭ অথ �বছের ক�কড়া ফ�ােটিনং, �িচয়া 

চাষ ইত�ািদ িবষেয় ২,২২০ জন �ফলেভাগীেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

�ক� এলাকায় ��ের ও খ�চায় �মাট ৪০৪� ক�কড়া চােষর �দশ �নী এবং 

�মাট ১১৭� �িচয়া চােষর �দশ �নী �াপন করা হেয়েছ।  

 

২০১৭-১৮ অথ �বছের নেভ�র, ২০১৭ মাস পয �� বা�বািয়ত কায ��মঃ 
�কে�র আওতায় ৫৪০ জেনর �িশ�ণ স�� করা হেয়েছ। 
 

সামািজক পয �ােয় ১৩� �িচয়া চাষ �দশ �নী, ২৪� িকেশার ক�কড়া চাষ 

�দশ �নী, ১০� �পেন ক�কড়া �মাটাতাজাকরণ �দশ �নী এবং ১৫� খ�চায় 

ক�কড়া �মাটাতাজাকরণ �দশ �নী �াপন করা হেয়েছ। 

 

বাংলােদেশ ��িত �থেক আহরণ�ত ক�কড়া ও �িচয়া ইেতামে� �দেশর 
বাইের র�ািন করা হে�। র�ািনর উ�ল স�াবনা থাকায় বত�মােন ক�কড়া ও 
�িচয়া চােষর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ এবং �া�িতক উৎস হেত আহরেণর 
পাশাপািশ চােষর মা�েম উৎপািদত ক�কড়া ও �িচয়া িবেদেশ র�ািন করা 
হে�। 
 

চলিত ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর নেভ�র, ২০১৭ মােস ০.৩৬ িমিলয়ন ইউ. এস. 

ডলার �ে�র ৩৪.০৬ �ম.টন ক�কড়া এবং ২.৩০ িমিলয়ন ইউ. এস. ডলার 

�ে�র ১০০১.৭৫ �ম.টন �িচয়া র�ািন করা হেয়েছ। উে��, িবগত ২০১৬-

১৭ অথ �বছের নেভ�র, ২০১৬ মােস ০.১৫ িমিলয়ন ইউএস ডলার �ে�র 

১৩.৫ �ম.টন ক�কড়া এবং ১.১২ িমিলয়ন ইউ. এস. ডলার �ে�র ৬১৯.৩৬ 

�ম.টন �িচয়া র�ািন করা হেয়িছল।  
 

চলিত ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লাই হেত নেভ�র, ২০১৭ মাস পয �� ০.৭৮ 

িমিলয়ন ইউ. এস. ডলার �ে�র ৮২.১৫ �ম.টন ক�কড়া এবং ৯.৩১ িমিলয়ন 

ইউ. এস. ডলার �ে�র ৪,১৬৪.৭৬ �ম.টন �িচয়া র�ািন করা হেয়েছ। 

উে��, িবগত ২০১৬-১৭ অথ �বছের �লাই হেত নেভ�র, ২০১৬ মাস পয �� 

০.৭৯ িমিলয়ন ইউ. এস. ডলার �ে�র ৮৩.৬ �ম.টন ক�কড়া এবং ১০.৩৬ 

িমিলয়ন ইউ. এস. ডলার �ে�র ৫,১৮০.০৬ �ম.টন �িচয়া র�ািন করা 

হেয়িছল।  
 

িবগত ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১.৯৬ িমিলয়ন ইউ. এস. ডলার �ে�র ১৯৬.৫২ 
�ম.টন ক�কড়া এবং ২৫.৩৭ িমিলয়ন ইউ. এস.ডলার �ে�র ১২,৬৮৫.৯৮ 
�ম.টন �িচয়া র�ািন করা হেয়িছল। 

করেত হেব।  
 
(খ) র�ািন উ�য়ন 
��েরা ও বনিবভাগ 
হেত �িচয়া 
র�ািনর ত� 
সং�হ করেত 
হেব। 

িবএফআরআই  

১২ �ােমর দির� 
জনেগাি�র 
অথ �ৈনিতক উ�য়েন 
হ�স-�রিগর 
খামারসহ �য সকল 
খামাের ঋণ �দান 
করা হেয়েছ �স�েলা 
স�কভােব 
বা�বায়ন হে� 
িকনা তদারিক 
করেত হেব। 

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র  সভােক অবিহত কেরন �য, ক) 
�ািণস�দ অিধদ�র ক��ক পিরচািলত ��ঋণ কায ��েমর আওতায় ১৯৯৬-
৯৭ হেত ২০০৫-০৬ পয �� ১ ল� ০১ হাজার ৭৩৯ জন �ফলেভাগীর মােঝ 
সব �েমাট ৬৬ �কা� ৬৭ ল� ৮৫ হাজার টাকা িবতরণ করা হেয়েছ। ১৯৯৭-
৯৮ হেত নেভ�র/২০১৭ ি�ঃ পয �� আদায়�ত ও �নঃিবিনেয়াগ�ত টাকার 
পিরমাণ িন��পঃ 

(ল� টাকায়) 
�ল িবিনেয়াগ�ত অথ � 
হেত আদায়�ত অথ � 

আদায়�ত অথ � হেত 
�ন:িবিনেয়াগ�ত অথ � 

�ন:িবিনেয়াগ�ত অথ � 
হেত আদায়�ত অথ � 

�মাট 
আদায়�ত 
অেথ �র 
পিরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
নেভ�র/ 
১৭ মােস 

�ম�ি�ত 
 

নেভ�র/ 
১৭ মােস 

�ম�ি�ত নেভ�র/ 
১৭ মােস 

�ম�ি�ত 
৪৬৯৭.০০ {(২-

৪)+৬} ৮.১২ ৫১২০.০০ ২.৫০ ১৮৯৪.০০ ২.৪৪ 
 

১৪৭১.০০ 

(ক) ঋণ িবতরণ ও 
আদায় সং�া� 
িব�ািরত ত� 
আগামী মািসক 
সম�য় সভায় 
উপ�াপন করেত 
হেব।  
(খ) �� ঋেণর 
�ণ �ায়মান 
তহিবেলর অথ � 
নীিতমালা অ�যায়ী 
িবতরণ করেত 
হেব।  
(গ) �� ঋণ 
িবতরেণর ��ে� 

অিতির� সিচব 
(মৎ�), ��সিচব 

(�াস- ২), 
মহাপিরচালক, 
মৎ� অিধদ�র, 
মহাপিরচালক, 

�ািণস�দ 
অিধদ�র,  

মহাপিরচালক, 
িবএলআরআই 
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খ) �ািণস�দ অিধদ�েরর ��ঋণ িবতরণ নীিতমালা অ�যায়ী �ণ �ায়মান 
তহিবল �থেক ঋণ িবতরণ অ�াহত আেছ।  
 

গ) �� ঋণ িবতরেণর ��ে� সংি�� কম �কত�ােদর দায়�ি� �দােনর 
কায ��ম �ি�য়াধীন আেছ। 

 
ঘ) বাংলােদশেক �� উৎপাদেন �য়ং স�ণ � করার লে�� বাংলােদশ 
�াংেকর ২০০ �কা� টাকার �ন:অথ �ায়ন তহিবেলর মা�েম জন �িত ৪ � 
গ�র জ� সেবা�� ২ ল� টাকা পয �� ব�কিবহীন ৫% সরল �েদ �দশ�াপী 
১৩ � বািণিজ�ক �াংক ও ১ � আিথ �ক �িত�ােনর মা�েম সব �েমাট ১ শত 
৭৬ �কা� ৯২ ল� ৮৩ হাজার টাকা ঋণ ১৬ হাজার ২৮২ জন �ফলেভািগর 
মােঝ িবতরণ করা হেয়েছ, যা �ছাট �ছাট খামার �িত�ায় উে�খেযা� 
�িমকা রাখেছ। খামারীেদর ঋণ �দােনর �াপাের বাংলােদশ �াংক এবং 
আিথ �ক �িত�ােনর সােথ �যাগােযাগ অ�াহত আেছ। 
 
 

 

সংি�� 
কম �কত�ােদর 
দায়�ি� �দােনর 
উে�াগ �হণ 
করেত হেব। 
(ঘ) ঋেণর �াপাের 
বাংলােদশ �াংক 
এবং আিথ �ক 
�িত�ােনর সােথ 
�যাগােযাগ করেত 
হেব। 
(ঙ) �ািণস�েদর 
�ায় মৎ� 
স�েদর ��ে� 
৫% সরল �েদ 
ঋণ �দােনর 
�েয়াজনীয় উে�াগ 
�হণ করেত হেব। 
(চ) ৫% ঋেণর 
জ� অিডট আপি� 
িন�ি�র িবষেয় 
মৎ� অিধদ�র ও 
�ািণস�দ 
অিধদ�র �থেক 
ম�ণালেয় ��াব 
করেব। 

১৩ মিনটিরং ও আইন 
�েয়ােগর মা�েম 
খা� �ে� 
ফরমািলন িম�েনর 
িবষয়� িনয়�েণ 
রাখেত হেব।  
 

মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র  সভােক অবিহত কেরন �য, মােছ ফরমািলন 

িম�ণ �রাধকে�  মিনটিরং, আইন �েয়াগ ও জনসেচতনতা �ি�র লে�� 

মৎ� অিধদ�েরর আওতায় “মৎ� সংর�েণ ফরমািলেনর �বহার িনয়�ণ 

ও গণসেচতনতা �ি� �ক�” �লাই, ২০১১ হেত �ন, ২০১৪ পয �� বা�বািয়ত 

হেয়েছ। এ �কে�র আওতায় �িত িবভােগ ও �িত �জলায় ১� কের �মাট 

৮০� ফরমািলন িকটব� িবতরণ করা হেয়েছ। সারা �দশ�াপী ৮,১৬৫� 

�মাবাইল �কাট � পিরচালনা করা হেয়েছ। যার মা�েম ৫৬.৭৭ ল� টাকা 

জিরমানা, ৮.৮৮ টন মাছ িবন�, ০৭ জনেক ০১ মােসর �জল �দান করা 

হেয়েছ। 
 

মৎ� অিধদ�েরর িনয়িমত কায ��েমর অংশ িহেসেব নেভ�র, ২০১৭ মােস 

৪৩৬� অিভযান, ৪৫� �মাবাইল �কাট � পিরচালনা করা হেয়েছ। উ� কায ��ম 

পিরচালনাকােল চলিত মােস �কাথাও ফরমািলন�� মাছ পাওয়া যায়িন। 
 

এ কায ��েমর আওতায় চলিত ২০১৭-১৮ অথ �বছের �লাই, ২০১৭ হেত 

নেভ�র, ২০১৭ পয �� �মাট ২১২২� অিভযান, ২৯৪� �মাবাইল �কাট � 

পিরচালনা, ৬ �কিজ মাছ জ� ও ৫০০ টাকা জিরমানা করা হেয়েছ।  
 

িনয়িমত কায ��েমর অংশ িহসােব ফরমািলন পরী�া কায ��ম �জারদার 

করার লে�� ইিতমে� মাঠ পয �ােয় িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ এবং তা 

বা�বািয়ত হে�।  
 

মৎ� খা� ও প� খা� আইন, ২০১০ আইেনর আওতায় নেভ�র, ২০১৭ 

মােস ২৬০� অিভযান এবং ৭৮� �মাবাইল �কাট � এবং ১� মামলা দােয়র 

করা হেয়েছ।  
 

মৎ� খা� ও প� খা� আইন, ২০১০ আইেনর আওতায় চলিত ২০১৭-১৮ 

অথ �বছের নেভ�র, ২০১৭ পয �� �মাট ৯৮৩� অিভযান, ২৫৩� �মাবাইল 

�কাট � এবং ৩� মামলা দােয়র করা হেয়েছ। 
 

(ক) মােছ 
ফরমািলন িম�ন 
�রােধ আইন 
�েয়াগসহ 
মিনটিরং 
�জারদার করেত 
হেব।  
 
(খ) �িতমােস 
�িত উপেজলায় 
কমপে� এক� 
কের অিভযান 
/�মাবাইলেকাট � 
পিরচালনার 
�ব�া �হণ 
করেত হেব। 
 
(গ)মৎ� ও 
প�খাে�র নােম 
�িতকর �� 
আমদানী ব� 
করার �েয়াজনীয় 
�ব�া �হেণর 
জ� এনিবআর-এ 
প� িলখেত হেব। 

অিতঃ সিচব 
(মৎ�), 

মহাপিরচালক, 
মৎ� অিধদ�র  
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িবষয়� অ�সরণ করা হেয় থােক। 

 

এনিবআর এ প� ��রেণর িবষয়� �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র সভােক অবিহত কেরন �য, খ) 
প�খাে�র �ণগত মান িনি�ত করার জ� প�খা� িবিধমালা ২০১৩ এবং 
মাংেসর মান িনয়�েণর জ� প�জবাই ও মাংেসর মানিনয়�ণ আইন ২০১১ 
�মাতােবক �ািণস�দ অিধদ�র আইন ��লা বািহনীর সহায়তায় ২০১৭-১৮ 
অথ � বছেরর নেভ�র/১৭ পয �� �মাট ১৯৯� অপরাধ দমন অিভযান পিরচালনা 
কেরেছ। উ� অিভযােন ৭ ল� ১১ হাজার ৫৬২ টাকা জিরমানা আদায় ও 
৩৮ হাজার ২০০ �কিজ �ভজাল প�খা� িবন� করা হেয়েছ। প�খাে� 
ফরমািলনসহ িবিভ� িনিষ� রাসায়িনক পদাথ � ও �ভজাল িম�েনর �ফল 
স�েক� জনসেচতনতা �ি�র লে�� এ পয �� ১২৮৫ � সভা/�সিমনার, ৬২ � 
িব�ি� �ানীয়/জাতীয় �দিনেক �চার, ৮৫ � িব�াপন �রিডও/�টিলিভশেন 
�চার, ২৫৭ � �ােন মাইিকং, ১৩৬ � িবলেবাড � �াপন, ৫৪ হাজার ৯৭৪ � 
িলফেলট িবতরণ ও ৬ হাজার ৭৩৩ জন ��কেহা�ারেক �িশ�ণ �দান করা 
হেয়েছ। 
গ) মৎস ও প� খাে�র নােম �িতকর �� আমদানী বে� �েয়াজনীয় �ব�া 
�হেণর জ� মৎ� ও �ািণ স�দ ম�ণালয় �থেক জাতীয় রাজ� �বাড � 
(এনিবআর)-এ �ারক নং-৩৩.০১.০০০০.১১৮.২৪.৪৬৭.১৭-৮৯৫, তািরখ: 
০৬/১২/২০১৭ ি�ঃ �মাতােবক প� ��রণ করা হেয়েছ।   

মৎ� ও প� 
খাে� �ভজাল 
�রােধ আইেনর 
�েয়াগসহ 
মিনটিরং 
�জারদার করেত 
হেব। 
  

��সিচব (�াস-
২), 

মহাপিরচালক, 
�ািণস�দ 
অিধদ�র, 

মহাপিরচালক, 
িবএলআরআই 

১৪ এ ম�ণালেয়র 
কােজর পিরিধ িদন 
িদন �ি� পাওয়ায় 
মৎ� ও ��ািণস�দ 
উইংেয়র জ� এক� 
কের �ই� অিতির� 
সিচেবর পদ �জেনর 
জ� িনেদ �শ �দান 
কেরন।  

অিতির� সিচব (�শাসন) সভােক জানান �য, জন�শাসন ম�ণালেয়র চািহত 

তে�র িভি�েত ত�ািদ গত ০৭ িডেস�র ২০১৭ তািরেখ ��রণ করা হেয়েছ। 

িবষয়� 
ফেলাআপ করত 

হেব। 

মৎ� ও 

�ািণস�দ 

ম�ণালয় 

১৫ বাংলােদেশর  
দি�েণ এক� 
মৎ� মানিনয়�ণ 
�াবেরটির �াপন  
করা �যেত পাের।  
 

মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র  সভােক অবিহত কেরন �য, মৎ� পে�র 

বত�মান চািহদা অ�যায়ী �লনা, চ��াম ও ঢাকায় ৩� আ�জ�ািতক 

মানস�� মানিনয়�ণ �াবেরটির রেয়েছ। এছাড়াও �রাগ িনয়�েণর জ� 

ক�বাজার, সাত�ীরা ও বােগরহােট PCR (Polymerase Chain 

Reaction) �াবেরটির রেয়েছ। �েয়াজনীয়তা �ি�র সে� স�িত �রেখ 

�েয়াজনীয় সং�ক PCR �াবেরটির �াপেনর �ক� �হণ করা �যেত পাের। 
 

উ�রা�েল ও হাওড়া�েল �াবেরটির �াপেনর িবষেয় স�া�তা যাচাইেয়র 

কায ��ম চলমান রেয়েছ। Disease Testing Lab �াপেনর িবষেয় গত 
২৬/১১/২০১৭ তািরেখ মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয় এক� পয �ােলাচনা 
সভা অ�ি�ত হয়। উ� সভার িস�া� অ�যায়ী মৎ� অিধদ�র ক��ক হাওর 

অ�েলর িসেলেট অিধদ�েরর িনজ� জিমেত Disease Testing Lab 

�াপেনর িনিম� “Promoting Quality and Safety Compliance 
of Fish and Fishery Products in Bangladesh” শীষ �ক ন�ন 
�কে� অ�� ��করেণর িবষেয় িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। 

(ক) �েয়াজেনর 
সােথ সাম�� �রেখ  
�াবেরটির �াপন 
করেত হেব।   
(খ) উ�রা�েল ও 
হাওড়া�েল 
�াবেরটির 
�াপেনর িবষেয় 
স�া�তা 
যাচাইেয়র কায ��ম 
�হণ করেত হেব। 

অিতঃ সিচব 
(মৎ�)/ 

মহাপিরচালক, 
মৎ� অিধদ�র  

১৬ সরকাির 
িচিড়য়াখানা, মৎ� 
গেবষণা ইনি��উট 
ইত�ািদ �থেক �য 
রাজ� আয় হয় তার 
এক� িনিদ�� 
পিরমান অংশ ঐ 
�িত�ানস�হ 
�েয়াজেন �য় 

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র সভােক অবিহত কেরন �য, বাংলােদশ 
জাতীয় িচিড়য়াখানা এবং রং�র িবেনাদন উ�ান-এর িনজ� আেয়র এক� 
িনিদ �� পিরমান অথ � ঐ �িত�ান�েয় �য় করার অ�মিত/স�িত �দােনর 
জ� এ ম�ণালয় হেত গত 04/05/2017 তািরেখ অথ � িবভাগ, অথ � 
ম�ণালয়েক অ�েরাধ করা হেয়েছ। িবষয়� অথ � িবভােগ �ি�য়াধীন আেছ। 
মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় অথ � িবভােগ ��িরত ��াব ফেলাআপ করেব । 

বাংলােদশ 
�ািণস�দ গেবষণা 
ইনি��উট, 
বাংলােদশ মৎ� 
গেবষণা ইনি��উ, 
টবাংলােদশ জাতীয় 
িচিড়য়াখানা এবং 
রং�র িবেনাদন 
উ�ান  এর এক� 
িনিদ �� পিরমাণ অথ � 

��সিচব  
(�াস-২), 

 মহাপিরচালক, 
�ািণস�দ 
অিধদ�র, 

মহাপিরচালক, 
িবএফআরআই 
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করেত পারেব।  ঐ �িত�ানস�েহ 
�য় করার িবষেয় 
অথ � িবভােগ ��িরত 
��ােবর িবষেয় 
তািগদ িদেত হেব।  

১৭ ২০০৯-১২ এবং 
২০১২-১৩ অথ � বছের 
এ ম�ণালেয়র 
�কািশত �’� বািষ �ক 
�িতেবদনেক সমি�ত 
কের এক� �িতেবদন 
�তির করার জ� 
িনেদ �শনা �দান 
কেরন। 

অিতির� সিচব (�শাসন) সভােক জানান, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র  

৮ বছেরর সাফ� সং�া� ��ক� �ণয়েনর লে�� সকল দ�র/সং�া �থেক 

ত�ািদ সং�হ কের ��েকর খসড়ার উপর যাচাই কাজ চলেছ। 

সাফে�র ৮ বছর 
(২০০৯-২০১০ �থেক 
২০১৬-২০১৭) 
�ি�কা �কােশর 
কায ��ম �ত স�� 
করেত হেব। 

অিতির� সিচব 

(�শাসন)/ 

মৎ� ও 

�ািণস�দ 

ত� দ�র 

১৮ মৎ� অিধদ�েরর 
জনবল কাঠােমা 
সংেশাধন ও 
�নগ �ঠন কের 
ইউিনয়ন পয �� 
স�সারেণর 
পদে�প �হণ 

মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র সভায় জানান �য, মাননীয় �ধানম�ীর 
সভাপিতে� িবগত ০১.০৪.২০১৫ তািরেখ অ�ি�ত মৎ� ও িচংিড় সং�া� 
জাতীয় কিম�র ৩য় সভায় মৎ� স�েদর কাি�ত উ�য়েনর লে�� মৎ� 
�ব�াপনা ও সােভ��া�, িফ� সািভ �স, িফশ িনউি�শন, িডিজজ 
�ােনজ�া�, অভ��রীন উ��ু জলাশয় �ব�াপনা ও সংর�ণ, িচংিড় ও 
উপ�লীয় মৎ�চাষ এবং ইিলশ উ�য়ন সংি�� পদস�হ অত�াব�ক 
িবেবচনায় �ত উি�িখত ১,৫৩১� পদ �জেন স�িতর জ� অথ � ম�ণালেয় 
��রেণর িনেদ �শনা �দান কেরন। উ� িনেদ �শনা �মাতােবক ��াব ��রণ করা 
হেল অথ � ম�ণালয় অস�িত �াপন কের। পরবত�েত িব�মান জনশি�র 
মা�েম বত�মান সরকােরর উ�য়ন �েচ�া িভশন ২০২১, বাংলােদশঃ স�� 
আগামী এর ল��মা�া অজ�ন ও মৎ� উপখােতর কায ��ম বা�বায়ন করা 
��হ হেয় পড়েব িবধায় গত ১১/০৫/২০১৭ ি�. তািরেখ মৎ� ও �ািণস�দ 
ম�ণালেয় অ�ি�ত মৎ� অিধদ�েরর রাজ�খােত জন�শাসন ম�ণালয় 
ক��ক স�িত �দান�ত ১,৫৩১ � পদ �জন িবষেয় পয �ােলাচনা সভায় 
�নরায় পয �ােলাচনা �ব �ক অত�াব�কীয় ৫৫৭� পদ িচি�ত কের �নঃ��াব 
��রেণর িস�া� �হীত হয়। পয �ােলাচনা সভার উ� িস�া� অ�যায়ী মৎ� ও 
�ািণস�দ ম�ণালেয়র মৎ�-১ অিধশাখার ১৪/০৬/২০১৭ ি�. তািরেখর 
৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৮.০০১.১৫-৩৪৫ সং�ক �ারক�েল ��াব ��রেণর 
িনেদ �শনা �দান করায় মৎ� অিধদ�েরর ২৭/০৭/২০১৭ ি�. তািরেখর 
৩৩.০২.০০০০.১০২.২১.০০২.০৬-৭৪০ সং�ক �ারক �েল জন�শাসন 
ম�ণালয় ক��ক স�িত �দান�ত ১,৫৩১� পেদর মে� অত�াব�কীয় 
৫৫৭� পদ �জেন অথ � ম�ণালেয়র স�িত �াি�র িনিম� িনধ �ািরত ১৩ 
কলাম ছকপ� যথাযথভােব �রণ কের ��াব ��রণ করা হেয়েছ। মৎ� ও 
�ািণস�দ ম�ণালয় হেত ��াব� ২২/০৮/২০১৭ ি�. তািরেখ অথ � ম�ণালেয় 
��রণ করা হেয়েছ। িবষয়� অথ � ম�ণালেয় �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
 

মৎ� অিধদ�েরর আওতায় ইউিনয়ন পয �ােয় মৎ�চাষ ��ি� �সবা 
স�সারণ �ক� (২য় পয �ায়) এর “��� সহকারী” এর ৬০০� পদ 
অ�ায়ীভােব রাজ�খােত �জেন স�িত �দােনর জ� একািধকবার অথ � 
িবভাগ, অথ � ম�ণালেয় প� এবং িডও প� �দান করা হয়। সব �েশেষ 
২৮/০২/২০১৭ ি�. তািরেখ ৯৯ সং�ক পে� ৬০০� পদ �জেন স�িত 
�দােন অথ � িবভাগ, অথ � ম�ণালয় অপারগতা �কাশ কের। 
পরবত�েত মৎ� অিধদ�েরর মাঠ পয �ােয়র কােজর �াপকতা �ি�র ��ি�েত 
মৎ� স�সারণ কায ��েমর অিধকতর গিতশীলতা আনয়েন ও মৎ� ��ি� 
জনগেণর �দারেগাড়ায় �পৗেঁছ �দয়ার মা�েম মৎ� স�েদর �টকসই উ�য়ন 
িনি�তকরেণর লে�� মি�পিরষদ সিচব মেহাদেয়র পরামশ � অ�সরণ�ব �ক 
মৎ� অিধদ�েরর গত ১৬/১১/২০১৭ ি�. তািরেখর ৩৩.০২.০০০০. ১০২. 
২১.০০২.০৬(১ম খ�)-১১৩০ সং�ক �ারক �েল রাজ�খােত ৪,৫৫৪ (চার 
হাজার প�চশত �য়া�)� ��� সহকারীর পদ �জেনর ��ােবর “ছক” 
যথাযথভােব �রণ কের �নরায় মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয় ��রণ করা 
হেয়েছ। যা গত ১০/১২/২০১৭ ি�ঃ তািরেখ জন�শাসন ম�ণালেয় ��রণ করা 
হেয়েছ। 

জন�শাসন 
ম�ণালেয় 
��িরত ��ােবর 
উপর ফেলাআপ  
করেত হেব। 

মহাপিরচালক, 
মৎ� 
অিধদ�র/ 
ম�ণালেয়র 
সংি�� 
কম �কত�াগণ 

১৯ জাতীয় �ািণস�দ 
ও �পাি� 

মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র সভােক অবিহত কেরন �য, ক) 
�লাই/২০১২ হেত �ন/২০১8 ইং �ময়ােদ ৪৫ �কা� ৬৪ ল� ১৭ হাজার 

(ক) িনধ �ািরত 
সমেয়র মে� 

মহাপিরচালক, 
�ািণস�দ 
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�ব�াপনা 
ইনি��উট এবং 
�রাগ অ�ষ�ান 
গেবষণাগার �াপন 
�ক�। 
 
 
 
 
 

টাকা �য় �া�লেন জাতীয় �ািণস�দ ও �পাি� �ব�াপনা ইনি��উট এবং 
�রাগ অ�স�ান গেবষণাগার �াপন �কে�র অধীেন একােডিমক ভবনসহ 
অ�া� অবকাঠােমার িনম �াণ কাজ চলমান রেয়েছ। িনধ �ািরত সমেয়র মে� 
�কে�র কাজ সমা� হেব।  
 

খ) �ক� সমাি�র পর �কে�র কায ��ম পিরচালনার জ� জাতীয় 
�ািণস�দ ও �পাি� �ব�াপনা ইনি��উট এবং �রাগ অ�স�ান 
গেবষণাগার �াপন �কে�র ৭২ � পদ �জেনর জ� ০২/০৪/২০১৭ ইং 
তািরখ, �ারক নং-৮৮৬ �মাতােবক ম�ণালেয় ��াব ��রণ করা হেয়েছ। 
পদ �িজত হওয়ার পর রাজ� বােজেট অথ � বরা� রাখার উে�াগ �হণ করা 
হেব। 

�নগতমান িনি�ত 
কের �কে�র কাজ 
সমা� করেত হেব। 
(খ) �ক� সমাি�র 
পর রাজ� বােজেট 
কায ��ম 
পিরচালনার জ� 
রাজ� বােজেট 
অথ � বরা� রাখার 
উে�াগ �হণ 
করেত হেব। 

অিধদ�র/ 
ম�ণালেয়র 
সংি�� 
কম �কত�াগণ। 

২০ 
(ক) 

��াচা ষ ��ি� 
উ�াবেনর অ�গিত, 
স�াবনা এবং 
করণীয় স�েক� 
Power Point 
পিরেবশন �সে�ঃ  
�মঘনা নদীর 
তীরবত� �ােন এবং 
ক�বাজােরর 
�সানািদয়ােত ��া 
উৎপাদনকারী 
িঝ�েকর উপি�িতর 
ওপর জিরপ 
পিরচালনা করেত 
হেব। 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট সভােক অবিহত কেরন 
�য, ইনি��উট হেত ইেতামে� জিরপ কায � পিরচালনা করা হেয়েছ। উ� 
জিরেপ এ পয �� �া�পািনর ৫ ধরেণর ��া উৎপাদনকারী িঝ�ক যথাঃ ১. 

Lamellidens marginalis ২. Lamellidens corrianus ৩. 
Lamellidens phenchooganjensis ৪. Lamellidens 

jenkinsianus এবং ৫. Pilyroconcha exilis সনা� করা হেয়েছ। 
গেবষণায় Lamellidens marginalis ও Lamellidens corrianus 
এর স�ান পাওয়া �গেছ। এছাড়া, �সানািদয়া, মেহশখালী, �স�মা� �ন ��িত 
অ�েল এ পয �� ৬ ধরেণর সা�ি�ক িঝ�েকর স�ান পাওয়া �গেছ। এেদর 

মে� Placuna placenta �থেক �া�িতকভােব ��া সং�হ করা হেয় 
থােক। 

(ক) জিরপ কাজ 
স�� হওয়ায় 
সভায় সে�াষ 
�কাশ করা হয়। 
 
(খ) �া�িতক 
ভারসা� র�া 
কের ��া সং�হ 
করেত হেব। 

মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ 
মৎ� গেবষণা 
ইনি��উট/ 
ম�ণালেয়র 
সংি�� 
কম �কত�াগণ। 

(খ) ��াচাষ ��ি� 
উ�াবেনর অ�গিত, 
স�াবনা এবং 
করণীয় স�েক� 

Power Point 
পিরেবশন �সে�ঃ  
বািণিজ�ক চােষর 
উে�ে� ��ার 
আকার বড় করার 
ওপর গেবষণা 
�জারদার করেত 
হেব। 

মহাপিরচালক, িবএফআরআই সভায় জানান �য, ��ার আকার বড় করার 

জ� ১। “Refinement of freshwater pearl culture 

technology এবং ২। Development of breeding and culture 
technology of triangle sail mussel, Hyriopsis cumingii” 
শীষ �ক ২� গেবষণা �ক� বা�বায়ন করা হে�। �দশীয় িঝ�েক �া�ল ��� 
অপােরশেনর মা�েম গেবষণায় এ পয �� সেব �া� ৫ িমিলিমটার পয �� ��া 
উৎপাদন করা স�ব হেয়েছ। বত�মােন িনউি�য়াস অপােরশন প�িতেত 
�দশীয় িঝ�েক অেপ�া�ত বড় আকােরর ��া উৎপাদেন �াথিমক সফলতা 
অিজ�ত হেয়েছ। উ� ��ি� �িমতকরেণ বত�মােন গেবষণা অ�াহত আেছ। 
আকাের বড় ও ভােলা মােনর ��া �তিরর জ� উ�ত জােতর িঝ�ক 
িভেয়তনাম �থেক ২০১৬ সােল উ�ত জােতর িঝ�ক সং�হ করা হেয়েছ এবং 
সং�হীত িঝ�েকর �জনেনর উপর গেবষণা চলমান রেয়েছ। 

গেবষণা কায ��ম 
অ�াহত রাখেত 
হেব এবং 
অ�গিত পরবত� 
সভায় উপ�াপন 
করেত হেব। 

মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ 
মৎ� গেবষণা 
ইনি��উট/ 
ম�ণালেয়র 
সংি�� 
কম �কত�াগণ। 

(গ) ��াচাষ ��ি� 
উ�াবেনর অ�গিত, 
স�াবনা এবং 
করণীয় স�েক� 
Power Point 
পিরেবশন �সে�ঃ  
�কান ধরেণর 
Treatment 
ছাড়া ��িত �থেক 
সং�হীত ��া ব� 
বছর �রেখ িদেল 
এক সময় ��া�িল 
িবলীন 

(Disappear) 
হেয় যায় �কন, এর 
কারণ অ�স�ান। 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট সভােক অবিহত কেরন 
�য,  ইনি��উেট এ িবষেয় গেবষণা চলমান রেয়েছ। িনিদ �� সময়াে� এ 
িবষেয় ত�ািদ উপ�াপন করা যােব। 

গেবষণা/ 
পয �েব�ণ 
কায ��ম 
অ�াহত রাখেত 
হেব। অ�গিত 
পরবত� সভায় 
উপ�াপন করেত 
হেব।  

মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ 
মৎ� গেবষণা 
ইনি��উট/ 
ম�ণালেয়র 
সংি�� 
কম �কত�াগণ। 

(ঘ) ��াচাষ ��ি� 
উ�াবেনর অ�গিত, 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট সভােক অবিহত কেরন 
�য, গেবষণার মা�েম ইনি��উট �থেক ইেতামে� ইেমজ পাল � বা চ�া�া 

গেবষণা কায ��ম 
অ�াহত রাখেত 

মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ 
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স�াবনা এবং 
করণীয় স�েক� 
Power Point 
পিরেবশন �সে�ঃ  
ইেমজ পাল � বা 
চ�া�া ��ার 
চািহদা থাকায় 
বািণিজ�কভােব 
উৎপাদেনর লে�� 
এর উপর গেবষণা 
করেত হেব। 

��া উৎপাদন ��ি� উ�াবেন সফলতা অিজ�ত হেয়েছ। ��ি�� �িমতকরণ 
করার লে�� বত�মােন গেবষণা চলমান রেয়েছ। 

হেব। অ�গিতর 
�িতেবদন 
ম�ণালেয় ��রণ 
করেত হেব। 

মৎ� গেবষণা 
ইনি��উট/ 
ম�ণালেয়র 
সংি�� 
কম �কত�াগণ। 

(ঙ) িঝ�েকর �খালস 
�ন �তিরেত 
�বহার হয়। 
তাছাড়া হ�স-�রগী 
ও মােছর খা� 
িহেসেবও ইদািনং 
িঝ�ক �াপকভােব 
�ব�ত হওয়ায় 
িঝ�ক িব�� হেত 
যাে�। তাই �দশীয় 
িঝ�েকর �জনন ও 
অ�া� িবষেয় 
গেবষণা করেত 
হেব। 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট সভােক অবিহত কেরন 
�য,  �া�িতক উৎেস িঝ�েকর �া�তা সহনশীল মা�ায় বজায় রাখার লে�� 
��া উৎপাদনকারী িঝ�েকর �জনন িবষেয় িডিপিপ’র আওতায়  

‘‘Natural Propagation of Freshwater Mussel in 
Bangladesh’’ শীষ �ক এক� গেবষণা �ক�  ইনি��উেটর �া�পািন 
�ক�, ময়মনিসংেহ বত�মােন বা�বায়ন করা হে�। ইেতামে� িনয়ি�ত 
প�িতেত �দশীয় িঝ�েকর �জনন �কৗশল ইিনি��উেটর িব�ানীরা উ�াবন 
করেত স�ম হেয়েছন। 

�দশীয় িঝ�েকর 
�জনন ও ��া 
উৎপাদন িবষেয় 
গেবষণা কায ��ম 
অ�াহত রাখেত 
হেব এবং 
অ�গিত পরবত� 
সভায় উপ�াপন 
করেত হেব। 

মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ 
মৎ� গেবষণা 
ইনি��উট/ 
ম�ণালেয়র 
সংি�� 
কম �কত�াগণ। 

(চ) ��াচাষ ��ি� 
উ�াবেনর অ�গিত, 
স�াবনা এবং করণীয় 

স�েক� Power 

Point পিরেবশন 
�সে�ঃ   �দশীয় 
িঝ�েক ��ার 
বািণিজ�ক চাষ 
এখনই আর� করেত 
হেব। এ �াপাের 
এক� �ক� িনেত 
হেব। 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট সভােক অবিহত কেরন 
�য, �দশীয় িঝ�েক ��া উৎপাদেনর �কৗশল ইেতামে� উ�াবন করা হেয়েছ। 
এ গেবষণা কায ��ম অ�াহত রাখার িনিম� ইনি��উেট ৭ বছর �ময়াদী 
এক� উ�য়ন �ক� �হণ করা হেয়েছ। 

িনেদ �শনা 
বা�বািয়ত 
হওয়ায় সভায় 
সে�াষ �কাশ 
করা হয়। �ণীত 
উ�য়ন �কে�র 
ফেলাআপ করেত 
হেব। 

মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ 
মৎ� গেবষণা 
ইনি��উট/ 
ম�ণালেয়র 
সংি�� 
কম �কত�াগণ। 

(ছ) ��াচাষ ��ি� 
উ�াবেনর 
অ�গিত,স�াবনা 
এবং করণীয় 

স�েক� Power 

Point পিরেবশন 
�সে�ঃ  ��ার 
গেবষণা 
�েগাপেযাগী করার 
জ� �েণািদত 
উপােয় ��া 
�তরীেত অ�গামী 
�দশ �যমনঃ চীন, 
জাপান এবং 
িফিলপাইেনর 
সহেযািগতা চাওয়া 
�যেত পাের। 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট সভােক অবিহত কেরন 
�য, ��া উৎপাদনকারী উ�ত �জািতর িঝ�ক সরবরােহ চীন ইেতামে� 
অনীহা �কাশ কেরেছ। তেব িভেয়তনাম হেত উ�ত �জািতর ��া 
উৎপাদনকারী িঝ�ক ২০১৬ সােল সং�হ করা হেয়েছ। আমদানী�ত 
িঝ�েকর বা�া �তরীর জ� িবেদশ �থেক �টকিনিশয়ান আনার িবষেয় 
কায ��ম বত�মােন �ি�য়াধীন আেছ। 

এ িবষেয় �হীত 
পদে�প ও 
বা�বায়ন 
অ�গিত পরবত� 
সভায় উপ�াপন 
করেত হেব।  

মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ 
মৎ� গেবষণা 
ইনি��উট/ 
ম�ণালেয়র 
সংি�� 
কম �কত�াগণ। 

(জ) ��াচাষ ��ি� 
উ�াবেনর অ�গিত, 
স�াবনা এবং 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট সভােক অবিহত কেরন 
�য,  গণভবেনর �লক-এ চােষর উপর মৎ� অিধদ�র কাজ কেরেছন বেল 
জানা যায়। অ� ইনি��উট ক��ক ব�ভবেনর ��ের ��াচােষর 

িনেদ �শনা 
বা�বািয়ত 
হওয়ায় সভায় 

মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ 
মৎ� গেবষণা 
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করণীয় স�েক� 

Power Point 
পিরেবশন �সে�ঃ  
গণভবেনর �লক 
��া চােষর 
উপেযাগী হেল 
�সখােন ��ার 
�দ �শনী চাষ করেত 
হেব। 
 
 

পরী�া�লক কায ��ম িবগত �লাই/২০১১ইং মােস �� করা হয় এবং 
মহামা� রা�পিত �স�র �ভ উে�াধন কেরন। ব�ভবেনর ��ের �ায় এক 
বছের িতন� িভ� আকােরর এবং চার� িভ� রং এর ��া উৎপািদত 
হেয়িছল। 

সে�াষ �কাশ 
করা হয়। 

ইনি��উট/ 
ম�ণালেয়র 
সংি�� 
কম �কত�াগণ। 

(ঝ) ��াচাষ ��ি� 
উ�াবেনর অ�গিত, 
স�াবনা এবং 
করণীয় স�েক� 
Power Point 
পিরেবশন �সে�ঃ  
উপেরাি�িখত কাজ 
��ভুােব করার 
লে� দীঘ � ও 
ধারাবািহক গেবষণা 
পিরচালনার িনিম� 
এক� িডিপিপ 
�ণয়ন কের 
ম�ণালেয় �পশ 
করেত হেব। 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট সভােক অবিহত কেরন 
�য, উপেরাি�িখত কাজ ��ুভােব পিরচালনার লে�� দীঘ � ও ধারাবািহক 
গেবষণা পিরচালনার িনিম� ‘��া চাষ ��ি� উ�য়ন ও স�সারণ’ শীষ �ক 
এক� উ�য়ন �ক� �লাই ২০১২-�ন -২০১৯’’ �ময়ােদ বাংলােদশ মৎ� 
গেবষণা ইনি��উট ক��ক বা�বায়ন করা হে�। উ� �কে�র আওতায় 
িঝ�েক ��া উৎপাদন গেবষণার পাশাপািশ িঝ�েকর �জনন �কৗশল উ�াবন, 
উৎপািদত ��ার আকার �ি� ও রং �িমতকরণ, ��া উৎপাদনকারী 
িঝ�েকর �া�তা ও �ািয়�কাল িনণ �য়, ইত�ািদ িবষেয় গেবষণা পিরচালনা 
করা হে�। 
 

(ক) �ক� 
বা�বায়ন কাজ 
অ�াহত রাখেত 
হেব এবং 
অ�গিত 
�িতেবদন দািখল 
করেত হেব। 
 
(খ) িনেদ �শনা 
�মাতােবক 
�ব�া �হণ 
করেত হেব।  

মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ 
মৎ� গেবষণা 
ইনি��উট/ 
ম�ণালেয়র 
সংি�� 
কম �কত�াগণ। 

 
 

৪। সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ �াপন কের সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।   
 
 

    
(�মাঃ মাক��ল হাসান খান) 

সিচব  

 
 
 


