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এ মন্ত্রণালয় ও সাংস্থাপ্রিানসহ সমন্বয় সভার কার্ যণববরণী 
 

সভাপণতিঃ জনাব মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল  
             সণিব  
তাণরখ   : ২৭ মেব্রুয়াণর ২০১৮ ণরিঃ  
সময়     : সকাল ১০:০০ 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 ম াোঃ শতিকুল ইসলা  প্রথদম ণবগত ২৯ জানুয়াণর 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 

Performanc

e 

Agreement-

APA) বাস্তবায়ন।  

এ মন্ত্রণালদয়র ২০১৭-২০১৮ অথ য বছদরর বাণষ যক কম যসম্পােন চুণক্তর 

জানুয়াণর ২০১৮ মাদসর অগ্রগণত প্রণতদবেন এ মন্ত্রণালদয়র ওদয়ব 

সাইদে প্রকাশ করা হদয়দছ।  

প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তর কর্তকৃ তবভাগওয়ারী  তনটতরিং টি  গঠন করর 

APA কার্কৃ্র  বাস্তবায়ন  তনটতরিং মজারদার করা হরয়রে।  

APA-এর বাস্তবায়ন 

অগ্রগতি প্রতিরবদন প্রতি 

 ারসর ১০ িাতররের  রে 

 ন্ত্রিালরয় মপ্ররি (হার্ ৃ

কতপ ও সিট কতপ) ও 

 ন্ত্রিালরয়র ওরয়বসাইরট 

প্রকাশ এবিং  ন্ত্রিালরয়র 

উইিং প্রিানগি কর্তকৃ ৩ 

 াস অন্তর APA-এর 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

প্রতিরবদন তনয়ত ি 

পর্াৃরলাচনা এবিং কত টির 

প্ররিেক সদস্য কর্তকৃ 

ক পরে একটি সিংস্থার 

APA-এর কার্কৃ্র  

তনয়ত ি পর্াৃরলাচনা 

কররি হরব।   

(ে) তবভাগওয়ারী 

 তনটতরিং টী  গঠন করর 

 াঠ পর্াৃরয়র দপ্তরর 

APAসহ অন্যান্য 

কার্কৃ্র  তনয়ত িভারব 

 তনটতরিং কররি হরব।  

অণতিঃ সণিব 

(সকল),  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল) 

 

 

৪.২ মটকসই উন্নয়ন 

অভীষ্ট লেে 

(SDG) বাস্তবায়ন  

  

েসড়া SDG Action Plan এর আদলাদক মেকদহাল্ডারদের 

ণনদয় সভা করার প্রস্তুণত গ্রহণ করা হদে।  
 

প্রকরের নতি উপস্থাপরনর স য় SDG এর টারগটৃ তবষরয় উরেেসহ 

নতি উপস্থাপন করার জন্য যুগ্মপ্রিানরক সতচব  রহাদয় তনরদশৃনা প্রদান 

কররন।    

 

(১) SDG তবষরয়  

মেকদহাল্ডাদেরদক ণনদয় 

দ্রুত পর্াৃরলাচনা সভা 

করদত হদব।  

(২) SDG এর টারগটৃ 

উরেেপূবকৃ নতি উপস্থাপন 

কররি হরব।  

যুগ্মসতচব (প্রাস-১)/ 

যুগ্মপ্রিান/ সিংস্থা 

প্রিান (সকল) 

৪.৩  াস্টার প্ল্োন প্রস্তুি  ন্ত্রিালয় কর্তকৃ  ৎস্য অতিদপ্তর ও প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তররর  াস্টার 

প্ল্োরনর নীতিগি সম্মতি প্রদান করা হরয়রে। উক্ত  াস্টার প্ল্োন অনুর্ায়ী 

কার্কৃ্র  বাস্তবায়ন কররি হরব।  

(ক)  ৎস্য অতিদপ্তর ও 

প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তর 

কর্তকৃ অনুর াতদি  াস্টার 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

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


ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

 

 ন্ত্রিালরয় প্রাপ্ত অন্যান্য সিংস্থার  াস্টার প্ল্োন দ্রুি উপস্থাপন কররি 

হরব। অপরতদরক, মর্সকল সিংস্থা েসড়া  াস্টার প্ল্োন প্রস্তুি কররতন 

মসসকল সিংস্থারক দ্রুি  াস্টার প্ল্োন প্রস্তুি করর জরুতর তভতিরি 

 ন্ত্রিালরয় মপ্ররি করার জন্য সতচব  রহাদয় তনরদশৃনা প্রদান কররন। 

 

প্ল্োন অনুর্ায়ী কার্কৃ্র  

বাস্তবায়ন কররি হরব।  

(ে) অন্যান্য সিংস্থার 

 াস্টার প্ল্োন দ্রুি 

উপস্থাপন কররি হরব। 

৪.৪ আইন/ ণবণিমালা 

প্রণয়ন  
(ক) ‘‘মৎস্য সঙ্গণনদরাি আইন, ২০১৭’’: ২১/০১/২০১৮ িাতররে 

মলতজসরলটিভ ও সিংসদ তবষয়ক তবভারগ মপ্ররি করা হরয়রে।  

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

আইন/২০১৬ : বাবাক া হকে প্রত িকরিকৃি েসড়া আইনটি আহ্বায়ক, 

আইদনর খসড়া পরীক্ষা-ণনণরক্ষাপূব যক মতামত প্রোন সাংক্রান্ত কণমটি ও 

অণতণরক্ত সণিব (আইন), মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ মপ্ররদণর ণনণমত্ত নণথ 

উপস্থাপন করা হদয়দছ।  

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

মলণজসদলটিভ ণবভাদগর পর্ যদবক্ষদণর আদলাদক মতামত মেওয়ার জন্য 

অথ য ণবভাগ ও জাতীয় রাজস্ব মবাদড য মপ্ররণ করা হদয়দছ।  

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

প্রণমতীকরদণর জন্য বাবাদকা-মত মপ্ররণ করা হরয়রে। 

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

প্রাণণকল্যাণ আইন ২০১৭ প্রণয়নিঃ মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবভাদগর 

উত্থাণপত ণবষদয়র আদলাদক প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তর ও প্রাতিসম্পদ 

অনুতবভারগর সারি আরলাচনা করর আইনটি পুনগঠৃন করার কার্কৃ্র  

চল ান। 

(ি) বাাংলাদেশ মডইরী উন্নয়ন মবাড য আইন-২০১৬: খসড়া আইনটি 

প্রণমতীকরদণর জন্য বাবাদকা-মত মপ্ররণ করা হরয়রে। 

(ে) সামুণিক মৎস্য আইন, ২০১৭ : মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক 

তবভামগর পর্রৃবেমণর আদলাদক জবাব প্রস্তুরির কর্কৃ্র   চল ান। 

(জ) বািংলারদশ মভটিতরনাতর কাউতিল আইন ২০১৮ : মলণজসদলটিভ ও 

সাংসে ণবষয়ক তবভাগ হদত মভটিাংকৃত খসড়া আইদনর কণপ 

২২/০২/২০১৮ তাণরদখ পাওয়া মগদছ। পরবতী কার্ যক্রম গ্রহদণর জন্য 

নণথ উপস্থাপন করা হদে।  

(ঝ) বািংলারদশ  ৎস্য গরবষিা ইনতস্টটিউট আইন ২০১৭: 

মলতজসরলটিভ ও সিংসদ তবষয়ক তবভাগ কর্তকৃ তনরীতেি তবরলর 

করয়কটি দিা তবষরয় ণবএেআরআই এর তভন্ন  ি িাকায় িাসহ 

পুনরায় মভটিিং এর জন্য মপ্রররির তনত রি নতি উপস্থাপন করা হরয়রে। 

(ঞ) বািংলারদশ প্রাতিসম্পদ গরবষিা ইনতস্টটিউট আইন ২০১৭: 

মভটিিংকৃি েসড়া আইনটি  তন্ত্রসভা-ববঠরক চুড়ান্ত অনুর াদরনর জন্য 

মপ্রররির কার্ যক্রম িলমান।  

(ে) র্দশার মজলািীন ভবেহ এলাকায় মৎস্য মঘর স্থাপদনর জন্য 

নীণতমালা ২০১৭: ০৫/৩/২০১৮ িাতরে আন্তোঃ ন্ত্রিালয় সভা আহ্বান 

করা হরয়রে।  

(ঠ) প্রবহমান নেী ও অন্যান্য জলাশদয় খাঁচায় মাছিাষ নীণতমালা 

২০১৭: তবতভন্ন  ন্ত্রিালয়/তবভারগর  িা ি চাওয়া হরয়রে।   

(ড) ণনহত মজদল পণরবার বা স্থানীয়ভাদব অক্ষম মজদলদের প্রদণােনা 

সহায়তা প্রোন নীণতমালা ২০১৭: তবতভন্ন  ন্ত্রিালয়/তবভারগর  িা ি 

চাওয়া হরয়রে।   

 

(ক)তবষয়টি Follow 

up কররি হরব।  

(খ) অনুসরিমূলক 

কার্কৃ্র  অব্যাহি রােরি 

হরব।  

 

 

(গ) তবষয়টি Follow 

up কররি হরব।  

 

 
 

 

 

(ঘ)তবষয়টি Follow up 

কররি হরব। 
 

(ঙ)অনুসরিমূলক কার্কৃ্র  

অব্যাহি রােরি হরব।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(চ)ণবষয়টি Follow up 

কররি হরব।  
 

(ছ) ণবষয়টি Follow 

up কররি হরব। 
 

 

 

(জ)ণবষয়টি Follow 

up কররি হরব। 

 

 

 

(ঝ)অনুসরিমূলক 

কার্কৃ্র  অব্যাহি রােরি 

হরব।  

 

 

 

(ঞ) দ্রুি  তন্ত্রপতরষদ 

তবভারগ মপ্ররি কররি 

হরব। 
 

(ে) দ্রুি চূড়ান্ত কররি 

হরব।  

 

(ঠ) দ্রুি চূড়ান্ত কররি 

হরব। 
 

(ড) দ্রুি চূড়ান্ত কররি 

হরব।  

অণতিঃ সণিব 

( ৎস্য)/যুগ্মসণিব 

(প্রাণণসম্পে-১)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু 

ইরকানত )/ সিংস্থা 

প্রিান (সিংতিষ্ট) 

 

৪.৫ মজলা/ উপদজলা 

পর্ যাদয়র অণেস ও 

বাস্তবায়নািীন প্রকল্প 

পণরেশ যন  

  

এ মন্ত্রণালদয়র ণনম্নবণণ যত কম যকতযাগণ জানুয়াণর ২০১৮ মাদস মজলা/ 

উপদজলা পর্ যাদয়র অণেস ও বাস্তবায়নািীন প্রকল্প পণরেশ যন কদরদছন।   

 

(১) ড. মশখ হারুনুর রণশে আহমে, যুগ্মসণিব (বাদজে) ২-২৩ 

জানুয়াণর ২০১৮ মাদস মভালা মজলার মভালা সের, বুরহানুণিন, 

লালদমাহন, িরেযাশন, তজুমণিন ও মেৌলতপুর উপদজলা মৎস্য 

(১) মজলা/ উপরজলা 

পর্াৃরয়র অতিস ও সিংতিষ্ট 

এলাকায় বাস্তবায়নািীন 

প্রকেসমূহ পণরেশ যনপূবকৃ 

সিলিার/ ভাল তদকসমূহ 

অতিতরক্ত 

সতচব(সকল) 

যুগ্ম-সতচব  

(প্রাতিোঃ-১/ ২) 

যুগ্ম-সতচব ব্লু 



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

অণেস পণরেশ যন কদরদছন।  

(২) জনাব ম াোঃ শতিকুল ইসলা , উপসতচব (প্রশাসন-৩) ১৬ জানুয়াতর 

২০১৮ িাতরে তদনাজপুর মজলার পাবিৃীপুর উপরজলা  ৎস্য ও 

প্রাতিসম্পদ অতিস পতরদশনৃ করররেন।  

জনাব মমািঃ মুণহবুজ্জামান, উপসণিব (মৎস্য-৫) জানুয়াণর ২০১৮ মাদস 

কক্সবাজার মজলা মৎস্য অণেস পণরেশ যন কদরদছন।  

(৩) জনাব মমািঃ মমাোদের ণবল্লাহ, উপসণিব (মৎস্য-৩) ১৭-১৯ 

জানুয়াণর ২০১৮ তাণরখ জামালপুর মজলার প্রাণণসম্পে েপ্তর, মজলা 

মৎস্য েপ্তর ও উপদজলা মৎস্য েপ্তর এবাং ২১-২৫ জানুয়াণর ২০১৮ 

তাণরখ মনায়াখালী মজলার মৎস্য েপ্তর, উপদজলা মৎস্য েপ্তর, সুবণ যির 

ও হাণতয়া অণেস পণরেশ যন কদরদছন। 

(৪) জনাব মমািঃ হাণমদুর রহমান, উপসণিব (মৎস্য-২) জানুয়াণর ২০১৮ 

মাদস সাতক্ষীরা মজলার আসাসুণন উপদজলা মৎস্য অণেস এবাং খুলনা 

মজলার োদকাপ উপদজলা মৎস্য অণেস পণরেশ যন কদরদছন। 

(৫) জনাব পুলদকশ মন্ডল, ণসণনয়র সহকারী প্রিান ২৩ জানুয়াণর 

২০১৮ তাণরখ খাগড়াছণড় মজলায় পাব যতয িট্টগ্রাম অঞ্চদল মৎস্য িাষ 

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প পণরেশ যন কদরদছন। 

(৬) জনাব মমািঃ আব্দুল খাদলক ণমঞা, সহকারী সণিব ১৭ জানুয়াণর 

২০১৮ তাণরখ োাংগাইল মজলার মধুপুর উপদজলা মৎস্য অণেস ও 

উপদজলা প্রাণণসম্পে অণেস পণরেশ যন কদরদছন।  
 

মজলা/উপরজলা পর্ যাদয়র অণেস ও বাস্তবায়নািীন প্রকল্প পণরেশ যদনর 

ব্যাপাদর সাংণিষ্ট কম যকতযাদের আদরা উদ্ভাবনী সম্পন্ন হওয়ার জন্য 

সণিব মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন। কম যকতযাদের অণেস/ প্রকল্প 

পণরেশ যন সাংক্রান্ত সারসাংদক্ষপ সভায় উপস্থাপন করার জন্যও সণিব 

মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

উরেে করার সারি সারি 

ত্রুটি তবচুেতিসমূহ 

তবস্তাতরিভারব উদল্লখপূব যক 

দ্রুি প্রণতদবেন  সণিব 

বরাবর ৭ তদরনর  রে 

উপস্থাপন কররি হরব।     

(২) মজলা/উপরজলা 

পর্াৃরয়র অতিস 

পতরদশনৃকারল সিংস্থার 

উর্ধ্ৃিন ক কৃিাৃগি কর্তকৃ 

অবশ্যই পতরদশনৃ 

মরতজষ্টারর  িা ি 

তলতপবদ্ধ কররি হরব।   

(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) পণরেশ যদন প্রেত্ত 

ণনদে যশনা/ মতামত 

বাস্তবায়ন ণবষয়টি 

তোরকী/ Follow up 

করদত হদব।  

(৬) মাঠ পর্ যাদয়র প্রণতটি 

েপ্তদর সাংণিষ্ট এলাকার 

ণবভাগীয় কার্ যক্রদমর উপর 

অন্তত ০৫ ণমণনদের একটি 

ণভণডও পাওয়ার পদয়ন্ট-এ 

উপস্থাপনা রাখার জন্য 

সণিব মদহােয় ণনদে যশনা 

প্রোন কদরন।  

ইরকানত  যুগ্মপ্রিান   

৪.৬ মন্ত্রণালদয়র 

কার্ যক্রম সম্পদকয 

ইদলকট্রণনক ও ণপ্রন্ট 

ণমণডয়ায় প্রিার  

 

মন্ত্রণালদয়র কার্ যক্রম সম্পদকয ইদলকট্রণনক ও ণপ্রন্ট ণমণডয়ায় 

সমদয়াপদর্াগী ও অণিক গুরুত্বপূণ য ণবষয় ণনয়ণমত প্রিাদরর ণনণমত্ত 

বাৎসণরক মরাডম্যাপ অনুর্ায়ী মরণডও মেণলণভশদন (দবসরকাণর 

িযাদনলসহ) প্রিার এবাং ওদয়ব সাইদে প্রকাশ করা হদে।  
 

সমদয়াপদর্াগী ও অণিক 

গুরুত্বপূণ য ণবষয় তনয়ত ি 

প্রচাররর তনত ি বাৎসতরক 

মরার্ম্যাপ প্রস্তুিপূবকৃ 

িদানুর্ায়ী মরতর্ও 

মটতলতভশরন (মবসরকাতর 

চোরনলসহ) প্রচার এবিং 

ওরয়বসাইরট প্রকারশর 

প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহি 

কররি হরব।   

DG, DoF, 

DG, DLS, 

DG, BFRI, 

DG, BLRI, 

উপপণরিালক, 

মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে তথ্য 

েপ্তর 

৪.৭ অণডে আপণত্ত  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তিপেীয় সভার  াের  তনয়ত ি অতর্ট তনষ্পতির কার্কৃ্র  চল ান।  

ণবভাগওয়ারী অণডে আপণত্তর হালনাগাে প্রতিরবদন (জানুয়াণর ২০১৮) 

: 
  

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর/ 

অণিেপ্তর ও 

সাংস্থার নাম 

মমাে 

আপণত্তর 

সাংখ্যা 

(১৯৭২ 

হদত) 

ক্রমপুণিত 

ণনষ্পণত্তর 

মমাে 

সাংখ্যা 

(১৯৭২ 

হদত) 

হালনাগাে 

অণনষ্পন্ন 

মমাে 

আপণত্তর 

সাংখ্যা 

ণিপক্ষীয় 

সভার 

সাংখ্যা 

ণিপক্ষীয় 

সভার 

সাংখ্যা 

ণিপক্ষীয় 

সভায় 

আপণত্ত 

ণনষ্পণত্তর 

সুপাণরশ 

ণিপক্ষীয় 

সভায় 
আপণত্ত 

ণনষ্পণত্তর 

সুপাণরশ 

  মন্তব্য 

 

মওপম ১১ ০৭ ০৪ - - - -     ** 

ণডওএে ১৩৭৩৬ ৯৬৬৩ ৪০৭৩ ১ ১ ২৬ ৪০     ** 

ণডএলএস ৮৯০২ ৬০৬৪ ২৮৩৮ - - - -     *** 

ণবএেণডণস ১৮৩৪ ১৩২৫ ৫০৯ - - - -    **** 

তনয়ত ি তি-পেীয় ও তি-

পেীয় সভা আরয়াজরনর 

 াের  তনতরো আপতি 

তনষ্পতিকরি অব্যাহি 

রােরি হরব।  

  

 

অতিতরক্ত সতচব 

(প্রশাসন), সাংস্থা 

প্রিান (সকল) 



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

 

 

 

ণবএেআরআই ৬৫৯ ৫৬৪ ৯৫ - - - -   ***** 

ণবএলআরআই ৩১৪ ২১ ২৯৩ ১ - - -  

এমএেএ ২৩ ১৮ ০৫ - - - -  

মপতে ৫ ২ ৩ - - - -  

ণবণভণস ১৪ - ১৪ - - - -  

  

৪.৮  া লা/ ম াকদ্দ া  

ণনষ্পণত্ত    

  

মামলা/দমাকিমা সম্পণকযত হালনাগাে তথ্যিঃ   

 

সাংস্থার নাম সুণপ্রম 

মকাে য 

হাইদকাে য  জজদকাে য প্রশাসণনক/ 

প্রশািঃআণপল 

ট্রাইবুযনাল 

মমাবাইল 

মকাে য 

মমাে ণনষ্পণত্তর 

সাংখ্য 

ণডওএে  - ৪৯২ - ১৯/ ১২  - ৫২৩ - 

ণডএলএস ১২ ১০০ ১৬ ৪/৩ ৩৮ ১৭০ - 

ণবএেণডণস ৫ ১১ ১৬ মেৌজ: ২ - ৩৪ - 

ণবএেআরআই - - - - - ১১ - 

ণবএলআরআই - - - - - ৩ - 

এমএেএ - - - - - - - 

মপ্রাতে - - - - - - - 

ণবণভণস - - - - - - - 

 

মমাে ৭টি নতুন ণরে মামলা এ মাদস পাওয়া মগদছ।   

অতনষ্পন্ন  া লাসমূহ 

তনষ্পতির তবষরয় তনয়ত ি 

অনুসরিমূলক কার্কৃ্র  

অব্যাহি রাো এবিং দ্রুি 

তনষ্পতির ব্যবস্থা গ্রহি 

কররি হরব।  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল), উপসতচব  

(আইন)  

৪.৯ মপনশন মকইস দ্রুত 

ণনষ্পণত্ত   

অথ য মন্ত্রণালদয়র গত ২৮ জানুয়াণর ২০১৪ তাণরদখর সার্কযলার অনুর্ায়ী 

মপনশন মকইস দ্রুত ণনষ্পণত্তর কার্ যক্রম অব্যাহত রাখদত হদব।   
 

মৎস্য অণিেপ্তরিঃ জানুয়াণর ২০১৮ মাদস ০২ (দুই)টি মপনশন 

মকস ণনষ্পণত্ত হদয়দছ।  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ জানুয়াণর ২০১৮ মাদস ২টি মপনশন মকস 

ণনষ্পণত্ত হদয়দছ এবাং আদরা ২টি মপনশন মঞ্জুণরর আদবেন পাওয়া 

মগদছ। তন্মদে ১টি িলণত মাদস ণনষ্পণত্ত হদয়দছ অন্যটি প্রণক্রয়ািীন 

আদছ। মেব্রুয়াণর মাদস আদরা ১টি মপনশন মঞ্জুণরর আদবেন পাওয়া 

মগদছ মসটিও প্রণক্রয়ািীন আদছ।  

অণিেপ্তর/ েপ্তর/ সাংস্থার 

মপনশন মকইসগুদলা 

অগ্রাতিকার তভতিরি দ্রুি 

ণনষ্পণত্ত কররি হরব।    

 

অতিতরক্ত সতচব 

( ৎস্য), যুগ্ম-সতচব 

(প্রাতিসম্পদ-১/২), 

DG, DOF,  

DG, DLS  

৪.১০ 

 

মৎস্য ও প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর 

হালনাগাে গাণড়র 

সাংখ্যা ণনি যারণ 

 

  

এ  ন্ত্রিালয় এবিং  ন্ত্রিালরয়র আওিািীন অতিদপ্তর  দপ্তর  

সিংস্থার টিওএন্ডই যুরগাপরর্াগী ও হালনাগাদকররির লরেে ৩০ 

জুন ২০১৭ িাতরে পর্নৃ্ত ও তবদ্য ান স্থায়ী অস্থায়ী জনবল স্থায়ী 

পদ কারলা কাতলরি এবিং অস্থায়ী পদ সবুজ কাতলরি তচতিি 

করর র্ানবাহন ও অতিস সরঞ্জা াতদ উরেেপূবকৃ হালনাগাদ 

সািংগঠতনক কাঠার ার িথ্য ১২ তর্রসম্বর ২০১৭ িাতরে 

জনপ্রশাসন  ন্ত্রিালরয় মপ্ররি করা হরয়রে।  

জনপ্রশাসন  ন্ত্রিালরয়র 

সিংরগ মর্াগারর্াগ অব্যাহি 

রােরি হরব।  

 

 

অণতণরক্ত সণিব 

( ৎস্য) যুগ্মসণিব 

(প্রাস-১/ বারজট)/  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল) 

৪.১১ জনবরলর র্াটারবইজ 

প্রস্তুিকরি   

সকল সাংস্থার জনবদলর ডাোদবইজ (Database) ণনয়ণমত 

আপদডে করা হদে। 

সিংস্থায় ক রৃি ক কৃিাৃরদর PDS আপরর্টকরিসহ িাঁরদর 

ববরদতশক প্রতশেি/বদতল/পদায়রনর প্রস্তারবর সারি PDSসহ নতি 

উপস্থাপন করার জন্য সতচব  রহাদয় তনরদশৃনা প্রদান কররন।  

 

(ক) জনবদলর ডাোদবইজ 

ণনয়ণমত আপদডে করদত 

হদব।  

(খ) ববরদতশক প্রতশেি/ 

মসত নার/ ওয়াকশৃপ/ 

বদতল/ পদায়ন ইিোতদরর 

প্রস্তারবর সারি PDS সহ 

নতি উপস্থাপন কররি 

হরব। 

সিংস্থা প্রিান 

(সকল)   

৪.১২ বরকয়া তবদ্যেৎ তবল 

ও ভূত  উন্নয়ন কর 

পতররশাি   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ভূণম উন্নয়ন কদরর (বরাি ও ব্যয়) ণববরণ ণনম্নরূপিঃ  

 

সাংস্থার নাম ণবদুযৎ ণবল 

২০১৭-২০১৮ 

ভূণম উন্নয়ন কর 

২০১৭-২০১৮ 

মপৌর কর 

২০১৭-২০১৮ 

বরাি ব্যয় বরাি  বরাি ব্যয় 

ণডওএে চলতি ২০১৭-১৮ অিবৃেরর তবতভন্ন দপ্তররর অনুকূরল চাতহদার মপ্রতেরি জানুয়াতর, 

২০১৮ পর্নৃ্ত তবদ্যেৎ তবল োরি ৩,৮০,০০,০০০/- টাকা, পাতনর তবল োরি 

২৬,৫০,০০০/- টাকা, গ্যাস ও জ্বালাতন োরি ৩,৫০,০০০/-টাকা, ভূত  উন্নয়ন কর 

োরি ১,১৩,০০,০০০/- টাকা এবিং মপৌর কর োরি ৭৪,৬০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান 

করা হরয়রে।  

ণডএলএস ৯২৯৬৩ ৩০৭৮৩ ১৭১২০ ৫৪১ ১৮৩৬৩   ৭২৪৫ 

ণবএেণডণস - - - - -      - 

বরকয়া তবদ্যেৎ তবল পাতনর 

তবল, গ্যারসর তবল, ভূত  

উন্নয়ন কর ও মপৌর কর 

পতররশািপূবকৃ সকল 

সিংস্থা মিরক হালনাগাদ 

িথ্য  ন্ত্রিালরয় মপ্ররি 

কররি হরব।   

 

 

 

 

অতিোঃ সতচব 

(সকল), যুগ্মসতচব 

(বারজট), 

সিংস্থা প্রিান 

(সকল)  



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

 

 

 

 

 

ণবএেআরআই - - - - -        - 

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

এমএেএ একাদডণমর তবদ্যেৎ তবল ও গ্যারসর তবল হালনাগাদ পতররশাতিি আরে। এ 

একারর্ত রি তনজস্ব গভীর নলকূপ এর পাতন ব্যবহৃি হয়। একারর্ত র মভাগ 

দেলািীন ১০.৩৩ একর ভূত  বািংলারদশ  ৎস্য উন্নয়ন করপাৃররশন হরি ইজারা 

গৃহীি তবিায় ভূত  উন্নয়ন কর উক্ত সিংস্থার  াের  তনয়ত ি পতররশাি করা হরে।  

মপ্রাতে - - - - -   - 

ণবণভণস  ণনয়ণমত ণবদুযৎ ণবল পণরদশাি করা হদে।  
 

৪.১৩ জরাজীি/ৃ ম রা ি 

অরর্াগ্য ভবন 

অপসারি  

মৎস্য অণিেপ্তর ও প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরসহ অন্যান্য সাংস্থা হদত মজলা 

কনদডমদনশন কণমটির মােদম অপসারণদর্াগ্য সকল পুরাতন/ 

জরাজীণ য ভবন র্থার্থ প্রণক্রয়ার মােদম দ্রুত অপসারণ/ণনলাদম 

ণবক্রদয়র কার্ যক্রম অব্যাহত আদছ।  

পুরিন/ জরাজীি ৃ ভবন অপসারদণর পাশাপাণশ প্রদয়াজনীয় স্থাপনা/ 

অবকাঠাদমা ণনম যাদণর ণনণমত্ত একটি প্রকল্প গ্রহদণর জন্য সণিব মদহােয় 

ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

(ক)  ৎস্য অতিদপ্তর ও 

প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তরসহ 

অন্যান্য সিংস্থা হরি মজলা 

কনরর্ রনশন কত টির 

 াের  অপসারিরর্াগ্য 

সকল পুরািন/ জরাজীি ৃ

ভবন র্িার্ি প্রতক্রয়ার 

 াের  দ্রুি তনলার  

তবক্রয় কররি হরব।   

(খ) সিংস্থা হরি অিীনস্থ 

দপ্তরসমূরহ এ তবষরয় 

িাতগদ প্রদান কররি হরব।  

(গ) পুরাতন/ জরাজীণ য 

ভবদনর স্থদল নতুন 

স্থাপনা/ অবকাঠাদমা 

ণনম যাদণর প্রকল্প গ্রহণ 

করদত হদব।  

অতিতরক্ত সতচব 

( ৎস্য), যুগ্মসতচব 

(প্রাস-১/২), 

যুগ্মপ্রিান, 

DG, DOF, 

DG, DLS 

৪.১৪ আই,টি তবষয়  এ মন্ত্রণালয় এবাং এর অিীন সকল সাংস্থা হদত ই-োইণলাং এর মােদম 

নণথর কার্ যক্রম িলমান। ই-োইণলাং কার্ যক্রদমর গণত বৃণদ্ধ করা এবাং 

পূদব যর অবস্থা িদর রাখার উদযাগ গ্রহণ করদত হদব মদম য সণিব 

মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

সকল সিংস্থায় ই-িাইতলিং 

বাস্তবায়ন ণনণিত কররি 

হরব। ই-িাইতলিং এর 

 াের  সতচব  রহাদরয়র 

তনকট পি মপ্ররি কররি 

হরব।    

অনুতবভাগ প্রিান 

(সকল),   

সিংস্থা প্রিান 

(সকল)   

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

মেব্রুয়াণর ২০১৮ তাণরখ বাাংলাদেশ ণশল্পকলা একাদডণমর আে য 

গ্যালাণরদত ইদনাদভশন মশাদকণসাং অনুণিত হদব।    

মশারকতসিং অনুষ্ঠান 

সুিভুাদব বাস্তবায়ন 

কররি হরব।    

চীি ইরনারভশন 

অতিসার, 

 সিংস্থা প্রিান 

(সকল) 

৪.১৬ ববরদতশক প্রতশেি  

   

মন্ত্রণালদয়র অিীন সকল সাংস্থা হদত ণবদেদশ প্রণশক্ষণ/ সভা/ 

মসণমনার/ কম যশালা/ ণশক্ষাসের ইতযাণেদত অাংশগ্রহদণর ণনণমত্ত 

মদনানয়ন প্রস্তাদবর সাদথ ণপণডএস সাংযুক্ত করা হদে এবাং প্রণশক্ষণ/ 

সভা/ মসণমনার/ কম যশালা/ ণশক্ষাসের মশদষ মেদশ প্রতযাবতযদনর পর 

ণনয়ণমত ণড-ণিণোং করা হদে। 

 ন্ত্রিালরয়র 

ক কৃিাৃগিরক  ন্ত্রিালরয় 

ও সিংস্থার ক কৃিাৃগিরক 

সিংতিষ্ট সিংস্থায় ১৫ 

তদরনর  রে তনয়ত ি 

তর্তিতিিং কররি হরব।  

অতিোঃসতচব 

(প্রশাসন), 

সিংস্থা প্রিান 

(সকল) 

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

কদপ যাদরশন, বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণেটিউে, বাাংলাদেশ 

প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণেটিউে এ ই-মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত েরপি 

আহ্বান করা হদে। অন্যান্যা সাংস্থা হদত ই-মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত েরপি 

আহ্বাদনর কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন।  

সকল সিংস্থা কর্তকৃ 

বাস্তবায়নািীন সকল 

প্রকরের দরপরির 

কার্কৃ্র  ই-মটন্ডাতরিং 

পদ্ধতিরি সম্পন্ন কররি 

হরব।  

 

অতিোঃ সতচব 

(প্রশাসন), সিংস্থা 

প্রিান (সকল)  

৪.১৮ অভেন্তরীি প্রতশেি   এ মন্ত্রণালয় এবাং এর অিীন সকল সাংস্থার কম যকতযা-কম যিারীদের জন্য 

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

মপশাগত প্রণশক্ষক িারা প্রণশক্ষণ পণরিালনা করার জন্য সণিব 

মদহােদয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 ন্ত্রিালয় ও আওিািীন 

সকল সিংস্থায় বাতষকৃ ৬০ 

ঘন্টা ক কৃালীন প্রতশেি 

কার্কৃ্র  অব্যাহি রােরি 

হরব।  

অতিোঃসতচব 

(প্রশাসন) 

সিংস্থা প্রিান 

(সকল)  

৪.১৯ জািীয় শুদ্ধাচার 

মকৌশল  

জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল ণবষদয় সকল পর্ যাদয় প্রণতপালন করা হদে।   

 

জািীয় শুদ্ধাচার মকৌশল 

তবষরয় সকলরক সরচিন 

করাসহ িা সকল পর্ যাদয় 

প্রতিপালন কররি হরব।   

যুগ্মসতচব 

(প্রাতিসম্পদ-২), 

সিংস্থা প্রিান 

(সকল)   



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৪.২০ অতভরর্াগ তনষ্পতি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালদয়র অিীন সকল সাংস্থায় সহদজ দৃণষ্টদগাির হয় 

এমন স্থাদন অণভদর্াগ বাক্স স্থাপন করা হদয়দছ। প্রাপ্ত অণভদর্াগসমূহ 

সাংণিষ্ট কণমটির মােদম ণনষ্পণত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদে।  

 

অতভরর্াগ বারে প্রাপ্ত 

অতভরর্াগ দ্রুি তনষ্পতি 

কররি হরব।   

 

অতিতরক্ত সতচব 

(প্রশাসন), 

যুগ্মসতচব (প্রাস-২), 

সিংস্থা প্রিান 

(সকল) 

৪.২১ জািীয় প্রাতিসম্পদ 

সপ্তাহ পালন 

প্রণতবছর জাতীয় প্রাণণসম্পে সপ্তাহ পালন করা হদব।  

 

প্রণতবছর জাতীয় 

প্রাতিসম্পদ সপ্তাহ 

পালরনর ণসদ্ধান্ত গৃণহত 

হয় এবাং এ লদক্ষয 

র্থাসমদয় প্রস্তুণত গ্রহণ 

করদত হদব।  

 

যুগ্মসতচব (প্রাস-

১/২), 

 হাপতরচালক, 

প্রাতিসম্পদ 

অতিদপ্তর  

 

অণিেপ্তর/ েপ্তর/ সাংস্থার ণবষদয় আদলািনা ও ণসদ্ধান্ত  
 

৫। মৎস্য অণিেপ্তর  
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৫.১ মৎস্য অণিেপ্তদরর 

কম যকতযা/ কম যিারীদের 

(নন-কযাডার) 

ণনদয়াগণবণি সাংক্রান্ত   

 

মৎস্য অণিেপ্তর (কযাডার বণহভূ যত মগদজদেড কম যকতযা ও নন-মগদজদেড 

কম যিারী) ণনদয়াগ ণবণিমালার খসড়া চূড়ান্তকরদণর জন্য ০৬/০৯/২০১৭ 

তাণরদখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় ১০ম ও সব যদশষ সভা অনুণিত হদয়দছ। গত 

৩১/১২/২০১৭ তাণরখ কার্ যণববরণী পাওয়া মগদছ। কদয়কটি পদের ণনদয়াগ 

মর্াগ্যতা, পেসাংখ্যা ইতযাণে ভুল থাকায় সাংদশািদনর জন্য জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র সদঙ্গ মর্াগাদর্াগ কদর ০৭/০২/২০১৮ তাণরখ সাংদশাণিত 

কার্ যণববরণী পাওয়া মগদছ। নণথ উপস্থাপন করা হদয়দছ।  

মৎস্য অণিেপ্তদরর 

কম যকতযা/ কম যিারীদের 

(নন-কযাডার) ণনদয়াগ 

ণবণির তবষরয় 

অনুসরিমূলক কার্কৃ্র  

অব্যাহি রােরি হরব।  

অণতণরক্ত সণিব 

( ৎস্য),  

DG, DOF   

৫.২ মৎস্য অণিেপ্তদরর 

১৫৩১টি পে রাজস্বখাদত 

সৃজন  

১৫৩১টি পদের মদে পুনরায় র্ািাই-বাছাই কদর প্রস্তাব প্রণয়দনর জন্য গত 

১১/০৫/২০১৭ তাণরখ অণতণরক্ত সণিব (মৎস্য) মদহােদয়র সভাপণতদত্ব 

একটি সভা অনুণিত হদয়দছ। সভার সুপাণরশ অনুর্ায়ী ২২/০৮/২০১৭ 

তাণরদখ ৫৫৭টি পে সৃজদন অথ য ণবভাদগর সেণতর জন্য প্রস্তাব মপ্ররণ করা 

হদয়দছ।  

এ তবষরয় সণিব এর 

স্বাক্ষদর আিা-

সরকাণর (DO) পি 

মদয়ার তসদ্ধান্ত গৃতহি 

হয়।  

অণতণরক্ত সণিব 

( ৎস্য),  

DG, DOF/ 

উপসণিব (মৎস্য-

১)  

 

৬। প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর  
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৬.১ ক্ষুি, মাঝাণর ও বড় 

মপাণি োম য এবাং 

ণেডণমল মরণজদেশন 

জানুয়ারী ২০১৮ পর্ যন্ত হালনাগাে ণনবণিত খামাদরর সাংখ্যা ণনম্নরুপিঃ 

 

খামার ণডদসম্বর ২০১৭ 

পর্ যন্ত 

জানুয়ারী 

২০১৮ মাদস 

জানুয়ারী 

২০১৮ পর্ যন্ত 

সব যদমাে 

গাভীর খামার ৫৮,৪৬৩ ১১ ৫৮,৪৭৪ 

ছাগদলর খামার ৩,৯২১ ০১ ৩,৯২২ 

মভড়ার খামার ৩,৬৩২ - ৩,৬৩২ 

মমাে ৬৬,০১৬ ১২ ৬৬,০২৮ 

িয়লার খামার ৫৩,৯৯০ ০৩ ৫৩,৯৯৩ 

মলয়ার খামার ১৮,৭১১ ০২ ১৮,৭১৩ 

হাঁস খামার ৭,৭০৭ - ৭,৭০৭ 

হযািারী/ প্যাদরন্ট 

েক 

২০৮ - ২০৮ 

গ্রযান্ড প্যাদরন্ট 

েক 

১৬ - ১৬ 

মমাে হাঁস-মুরগীর 

খামার 

৮০,৬৩২ ০৫ ৮০,৬৩৭ 

সব যদমাে খামার ১,৪৬,৬৩৪ ১৭ ১,৪৬,৬৫১ 
 

ক) মেদশর সকল 

মবসরকাণর খামার, 

ণেডণমল ও ল্যাবদরেণর 

ণনবিদনর আওতায় 

আনার জন্য কার্ যক্রম 

অব্যাহত রােরি হরব। 

ে) তির্ ত ল তনয়ত ি 

পতরদশনৃপূবকৃ  ারস 

কিটি তির্ত ল 

পতরদশনৃ করা হরয়রে 

মস তবষরয় মন্ত্রণালদয় 

তররপাট ৃতদরি হরব।  

 

 

 

 

যুগ্মসতচব (প্রাস-

১/২), 

 হাপতরচালক, 

প্রাতিসম্পদ 

অতিদপ্তর 

৬.২ ণঝনাইেহ মভদেণরনাণর সাংণিষ্ট রীে মামলা নাং ১১৬৫৯/১৫, ২১৭৩/১৫ ও ৭৬৪৩/২০১৬ এর আদালরির তনরষিাজ্ঞা যুগ্মসতচব (প্রাস-
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কদলদজর  জনবল 

ণনদয়াগ 

 

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

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

কর্তযক সরকারপদক্ষ ণনযুক্তীয় মডপুটি এযােনী মজনাদরল মদহােয় সূদি জানা 

র্ায় ণকছু গাইড লাইন/ অবজারদবশন সহকাদর সাংণিষ্ট ৩টি ণরে মামলা 

ণনষ্পণত্ত হয়। পূণ যাাংগ রায় পাওয়া মগদল এ ণবষদয় আোলদতর ণনদে যশনা 

জানা র্াদব এবাং ণনদে যশনা মমাতাদবক পরবতী ব্যবস্থা গৃহীত হদব।  

 

Vacate করার 

উরদ্যাগ গ্রহি কররি 

হরব।   

১/২/৪), 

যুগ্মপ্রিান, 

 হাপতরচালক, 

প্রাতিসম্পদ 

অতিদপ্তর  

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 মন্ত্রণালদয় মর্াগাদর্াগ অব্যাহত আদছ।  

 

অনুসরিমূলক কার্কৃ্র  

অব্যাহি রােরি হরব।  

যুগ্মসতচব (প্রাস-

১) DG, DLS 

 

 

৭। বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণেটিউে  
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৭.১ বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা ইনণেটিউদের 

কল্যাণ তহণবদলর 

অনুমণত  

সরকাণর কম যিাণর কল্যাণ মবাদড যর অনুদমােন না থাকায় 

বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণেটিউদের কম যকতযা/ 

কম যিারীগণ কল্যাণ তহণবল হদত মকান সুদর্াগ-সুণবিা পাদেন 

না। তৎদপ্রণক্ষদত এ মন্ত্রণালদয়র সণিব মদহােদয়র স্বাক্ষদর 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ণসণনয়র সণিব বরাবর গত 

২৫/৮/২০১৪ তাণরদখ একটি আিা-সরকাণর (ণড,ও) পি মেয়া 

হদয়দছ।  

এ ণবষদয় পনুিঃ প্রস্তাব মপ্ররদণর জন্য সণিব মদহােয় ণনদে যশনা 

প্রোন কদরন।  

 

কল্যাণ তহণবদলর অনুদমােন 

মিদয় পুনিঃ প্রস্তাব মপ্ররণ 

করদত হদব। 

অণতিঃসণিব (মৎস্য) 

মহাপণরিালক, 

ণবএেআরআই 

 

৮। বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণেটিউে 
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৮.১ বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে  

গদবষণা ইনণেটিউদের 

৩৯৪টি পে সৃজন 

  

বািংলারদশ প্রাতিসম্পদ গরবষিা ইনতস্টটিউট (তবএলআরআই)-

এর জন্য রাজস্বোরি ০২ পর্াৃরয় (১৪০+৬০)=২০০টি পদ 

সৃজরনর তনত ি সিংযুক্ত “েরক” প্ররয়াজনীয় িথ্য ও 

কাগজপিসহ প্রস্তাব এ  ন্ত্রিালয় হরি ০৫/১০/২০১৭ িাতররে 

অি ৃ তবভাগ, অি ৃ ন্ত্রিালরয় মপ্ররি করা হরয়রে। উক্ত তবষরয় 

গি ১৫.০১.২০১৮ িাতররে অি ৃতবভারগর যুগ্ম সতচব (রাষ্ট্রায়ি 

প্রতিষ্ঠান)  জনাব ম াোঃ জালাল উতদ্দন এর সভাপতত্বরি িাঁর 

অতিস করে  একটি সভা অনুতষ্ঠি হরয়রে। উক্ত সভার ণসদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী ণবষয়টি ণবএলআরআই এ প্রণক্রয়ািীন।  

 

ণবএলআরআই এর ৩৯৪টি 

পে রাজস্বোরি সৃজরনর 

তবষরয় অনুসরিমূলক 

কার্কৃ্র  অব্যাহি রােরি 

হরব।  

 

যুগ্মসণিব (প্রাস-২), 

মহাপণরিালক, 

ণবএলআরআই  

 

 

  



৯। ম তরন তিশাতরজ একারর্ত   
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৯.১ ম তরন তিশাতরজ 

একারর্ত র ক কৃিাৃ ও 

ক চৃারী তনরয়াগ 

তবতি ালা-২০১৬ 

অনুর াদন  

 

মলতজসরলটিভ ও সিংসদ তবষয়ক তবভারগ সবরৃশষ 

১১/১২/২০১৭তরোঃ িাতররে অনুতষ্ঠি সভার তসদ্ধান্ত ম ািারবক 

জনপ্রশাসন  ন্ত্রিালরয়র প্রস্তাব, বািংলারদশ পাবতলক সাতভসৃ 

কত শরনর  িা ি এবিং অেে, ম তরন তিশাতরজ 

একারর্ত র প্রস্তাব পর্াৃরলাচনা করর েসড়া তনরয়াগ 

তবতি ালাটি সিংরশািন করর এ  ন্ত্রিালরয়র  াননীয়  ন্ত্রীর 

অনুর াদনক্রর  মপ্ররি করা হরল মলতজসরলটিভ ও সিংসদ 

তবষয়ক তবভাগ উক্ত তনরয়াগ তবতি ালাটি চূড়ান্ত না করর 

কতিপয় পর্াৃরলাচনাসহ নতিটি মিরৎ প্রদান করর। মস 

ম ািারবক এ  ন্ত্রিালরয় পরবতি ৃ কার্কৃ্র  গ্রহরির জন্য 

তবষয়টি প্রতক্রয়ািীন।  

তবষয়টির অনুসরিমূলক 

কার্কৃ্র  অব্যাহি রােরি 

হরব। 

উপসণিব (মৎস্য-৩), 

অেে, ম তরন 

তিশাতরজ একারর্ত   

 

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

 

  
  

  

 স্বােতরি/- 

১৩/৩/২০১৮ 

(ম াোঃ রইছউল আলম মন্ডল) 

ভারপ্রাপ্ত সণিব  
 


