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এ মন্ত্রণালয় ও সাংস্থাপ্রিানসহ সমন্বয় সভার কার্ যণববরণী 
 

সভাপণতিঃ জনাব মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল 

             সণিব  

তাণরখ   : ৭ আগস্ট 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  ণবগত ১০ জুলাই 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  

এ মন্ত্রণালদয়র ২০১৮-২০১৯ অথ যবছদরর বাণষ যক কম যসম্পােন চুণক্তর 

কার্ যক্রম অনুর্ায়ী প্রণত মাদসর ০৫ তাণরদখর মদে অগ্রগণত 

প্রণতদবেন প্রোদনর জন্য এ মন্ত্রণালদয়র আওতািীন অণিেপ্তর/ 

েপ্তর/ সাংস্থাসমূদহ পত্র মপ্ররণ করা হদয়দছ। এ মপ্রণক্ষদত প্রাপ্ত 

প্রণতদবেন র্থাসমদয় ওদয়বসাইদে প্রকাশ করা হয়।  

  

APA-এর বাস্তবায়ন 

অগ্রগতির মাণসক 

প্রতিববদন প্রতি  াবসর 

১০ িাতরবের এ 

 ন্ত্রণালবয়র ওবয়ব 

সাইবে প্রকাশ করদত 

হদব।  

অণতিঃ সণিব 

(প্রশাসন),  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)/ 

উপসণিব 

(প্রশাসন-১) 

৪.২ মেকসই উন্নয়ন 

অভীষ্ট লক্ষ্য 

(SDG) 

বাস্তবায়ন  

এ মন্ত্রণালয় হদত ১৬/৫/২০১৮ তাণরদখ এসণিণজ কম য-পণরকল্পনা 

পণরকল্পনা কণমশদন মপ্ররণ করা হদয়ণছল। পণরকল্পনা কণমশন 

মপ্রণরত এসণিণজ কম য-পণরকল্পনা সমন্বয়পূব যক একটি বই 

প্রকাশপূব যক এ মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ র্া পর্ যাদলািনাদন্ত 

শীঘ্রই মতামত পণরকল্পনা কণমশদন মপ্ররণ করা হদব।  

 

(ক) SDG 

ক মপতরকল্পনার 

 িা ি 

পর্ মাবলাচনাবন্ত মপ্ররণ 

করবি হবব।  

(ে)  SDG বাস্তবায়ন 

 তনেতরিং করবি 

হবব।  

যুগ্মসতচব (প্রাস-১)/ 

যুগ্মপ্রধান/ সিংস্থা 

প্রধান (সকল)/ 

উপসণিব (প্রশা-১) 

৪.৩ ব্লু-ইদকানণম ব্লু-ইদকানণম ণবষয়টি মন্ত্রণালদয়র সমন্বয় সভার আদলািয সুণিদত 

অন্তর্ভ যক্তকরদণর জন্য যুগ্মসণিব (ব্লু-ইদকানণম) অণভমত ব্যক্ত 

কদরন।  

এ সভার 

আদলািযসূণিদত ব্লু-

ইদকানণম তবষয়টি 

অন্তর্ভ মক্ত করবি হবব। 

যুগ্মসণিব (ব্লু-

ইদকানণম)/ 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

৪.৪  াস্টার প্ল্যান 

প্রস্তুি 

তবএিতিতস, তবএিআরআই, তবএলআরআই ও ম তরন তিশাতরজ 

একাবিত র  ন্ত্রণালবয় মপ্রতরি  াস্টার প্ল্যান অনুব াদবনর জন্য 

প্রতিয়া দ্রুি সম্পন্ন করবি হবব। মভবেতরনাতর কাউতিবলর  াস্টার 

প্ল্যান এেবনা  ন্ত্রণালয় পাওয়া র্ায়তন ববল সভায় জানাবনা হয়। 

কাউতিবলর উপতস্থি প্রতিনীতধ এ জন্য ৭(সাি) তদবনর স য় 

প্রদাবনর অনুবরাধ কবরন।  

 

(১) তবএিতিতস, 

তবএিআরআই, 

তবএলআরআই ও 

ম তরন তিশাতরজ 

একাবিত র  াস্টার 

প্ল্যান দ্রুি উপস্থাপবনর 

ব্যবস্থা করবি হবব।  

(২) মভদেণরনাণর 

কাউণিল ৭ ণেদনর 

মদে মাস্টার প্ল্যান 

প্রস্তুতপূব যক মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ করদব।  

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

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


 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৪.৫ আইন/ ণবণিমালা 

প্রণয়ন  

(ক) ‘‘মৎস্য সঙ্গণনদরাি আইন, ২০১৮’’: গত ০২/০৭/২০১৮ 

তাণরদখ মণন্ত্রসভায় চূড়ান্ত অনুদমােন কাদল প্রেত্ত পর্ যদবক্ষদণর 

আদলাদক অপরাি ণবিাদরর জন্য মমাবাইল মকাে য আইন, ২০০৯ ও 

প্রশাসণনক আপীল ণবষয় সণিদবশ কদর ২৭ ও ২৮ িারা মভটিাংদয়র 

জন্য ২৩/০৭/২০১৮ তাণরখ মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক 

ণবভাদগ মপ্ররণ করা হদয়দছ।  

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

আইন/২০১৮ : আহবায়ক, আইদনর খসড়া পরীক্ষা-ণনরীক্ষা পূব যক 

মতামত প্রোন সাংক্রান্ত কণমটির ণনকে ণবদবিনািীন আদছ।  

(গ) ‘‘পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গণনদরাি ণবণিমালা, ২০১৮’’: অথ য 

ণবভাগদক মতামত মপ্ররদণর জন্য গত ০৭/০৫/২০১৮ তাণরখ তাণগে 

মেওয়া হদয়দছ। 

(ঘ) ‘‘বাাংলাদেশ ণিণড়য়াখানা আইন, ২০১৮’’: আইদনর খসড়া 

০৪/০৪/২০১৮ তাণরখ এ মন্ত্রণালয় হদত আহবায়ক, আইদনর খসড়া 

পরীক্ষা নীণরক্ষা পূব যক মতামত প্রোন সাংক্রান্ত কণমটি অণতণরক্ত 

সণিব (আইন), মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ মপ্ররণ করা হয়। উক্ত আইদনর 

ওপর ৩০/০৫/২০১৮ তাণরখ মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ সভা অনুণিত হয়। 

সভার ণসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন।  

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

প্রাণণকল্যাণ আইন ২০১৮ প্রণয়নিঃ খসড়া পুনগ যঠদনর কাজ সম্পি 

করা হদয়দছ। নণথ উপস্থাপনায় আদছ। 

 

(ি) বাাংলাদেশ মিইরী উিয়ন মবাি য আইন-২০১৮: আহবায়ক, 

আইদনর খসড়া পরীক্ষা-ণনরীক্ষা পূব যক মতামত প্রোন সাংক্রান্ত 

কণমটি ও অণতণরক্ত সণিব (আইন), মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ  

০৪/০৬/২০১৮ তাণরদখ অনুণিত সভার ণসদ্ধান্ত মমাতাদবক পরবতী 

কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন।  

(ছ) সামুণিক মৎস্য আইন, ২০১৭ : ২২/০৭/২০১৮ তাণরদখ 

মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক ণবভাদগর পর্ যদবক্ষণসহ আইনটি 

ণবনা মভটিাংদয় মেরত পাওয়া মগদছ। পর্ যদবক্ষদণর আদলাদক 

কার্ যক্রম গ্রহণ করা হদে।  

(জ) বাাংলাদেশ মভটিণরনাণর কাউণিল আইন, ২০১৮: আইনটি 

মতামদতর আদলাদক খসড়া পুনগ যঠন কদর নণথ ২৩/০৭/২০১৮ 

তাণরখ মভটিাংদয়র জন্য পুনরায় মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক 

ণবভাদগ মপ্ররণ করা হদয়দছ। 

(ঝ) বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণস্টটিউে আইন ২০১৮:  আইনটি 

মণন্ত্রসভায় চূড়ান্ত অনুদমােদনর জন্য ৩১/০৭/২০১৮ তাণরদখ 

মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ মপ্ররণ করা হদয়দছ।  
 

(ঞ) বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউে আইন ২০১৮: 

ণবলটি জাতীয় সাংসদে উত্থাপদনর জন্য ২৯/০৭/২০১৮ তাণরখ 

জাতীয় সাংসে সণিবালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ। 

 

(ে) কৃণত্রম প্রজনন ও প্রাণী প্রজনন আইন-২০১৬: প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর হদত িাণহত আইদনর খসড়া পাওয়া র্ায়ণন। 

 

 

 

 

 

(ঠ) র্দশার মজলািীন ভবেহ এলাকায় মৎস্য মঘর স্থাপদনর জন্য 

নীণতমালা ২০১৭: গত ১৩/০৩/২০১৮ তাণরদখ সভার ণসদ্ধান্ত 

মমাতাদবক প্রাথণমক খসড়া নীণতমালাটি চূড়ান্ত করা হদয়দছ। 

(ক) তবষয়টির অনুসরণ 

মূলক কার্ মি  গ্রহণ 

করবি হবব।  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) আইদনর খসড়া 

পুনগ যঠদনর কাজ দ্রুত 

মশষ করদত হদব।  

(গ) অর্ ম তবভাবগর 

 িা বির জন্য 

িাতগদ তদবি হবব।   

(ঘ) তবষয়টির 

অনুসরণমূলক কার্ মি  

অব্যাহি রােবি হবব।  

 

 

 

(ঙ) তবষয়টির 

অনুসরণ মূলক 

কার্ মি  গ্রহণ করবি 

হবব।  

(চ) তবষয়টির 

অনুসরণমূলক 

কার্ মি  অব্যাহি 

রােবি হবব।  
 

 

 

 

 

 

(ছ) দ্রুত মলণজসদলটিভ 

ও সাংসে ণবষয়ক 

ণবভাদগ মপ্ররণ করদত 

হবব। 

(জ) পরবতী কার্ যক্রম 

দ্রুত সম্পি করদত  

হবব।  

 

(ঝ) তবষয়টির 

অনুসরণমূলক কার্ মি  

অব্যাহি রােবি হবব।  

 

(ঞ) ণবষয়টি 

েদলাআপ করদত 

হদব। 

 

(ে) মস্টকবহাল্ডারবদর 

তনবয় সভা কবর 

কার্ মতববরণীসহ  

আইদনর খসড়া 

আগা ী সভার পূবব ম 

 ন্ত্রণালবয় মপ্ররণ 

করববন।  

(ঠ) তবষয়টির 

অনুসরণমূলক 

কার্ মি  অব্যাহি 

যুগ্মসণিব 

( ৎস্য)/ 

যুগ্মসণিব 

(প্রাণণসম্পে-১)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু 

ইবকানত )/ সিংস্থা 

প্রধান (সিংতিষ্ট)/ 

উপসণিব (আইন) 

 



 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

কণতপয় অনুদেদে অথ য সাংক্রান্ত ণবষয় জণড়ত থাকায় সেণতর জন্য 

অথ য ণবভাদগ মপ্ররণ করা হদয়দছ। মতামত প্রোদনর জন্য 

নীণতমালাটি একইসাদথ এ মন্ত্রণালদয়র ওদয়ব সাইদে আপদলাি 

করা হদয়দছ। অথ য ণবভাদগর মতামত পাওয়া র্ায়ণন তদব সম 

পর্ যাদয়র অন্যান্য মৎস্য মঘর স্থাপদনর জন্য ণবদ্যমান মরণজদেশন ও 

নবায়ন ণের হার তুলনামূলক ণবদিষণপূব যক মর্ৌণক্তকতাসহ পুনরায় 

অনুদরািসহ পত্র পাওয়া মগদছ। মজলা প্রশাসক র্দশার হদত 

একমতসহ মতামত ১৯/০৭/২০১৮ তাণরদখ পাওয়া মগদছ। নণথ 

উপস্থাদনর জন্য প্রণক্রয়ািীন আদছ। 

(ি) প্রবহমান নেী ও অন্যান্য জলাশদয় খাঁিায় মাছিাষ নীণতমালা 

২০১৮: গত ১০/০৪/২০১৮ তাণরদখ সভার ণসদ্ধান্ত মমাতাদবক 

পণরদবশগত ও নেীর প্রবহমানতায় মকান ণবরুপ প্রভাব মেলদব 

ণকনা মহাপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর নীণতমালাটি পুণিঃপরীক্ষণ 

কদর মপ্ররণ কদরদছন। নণথ উপস্থাপদনর প্রণক্রয়ািীন আদছ। 

(ঢ) সামুণিক মৎস্য নীণতমালা, ২০১৮ : ণনদে যশনা মমাতাদবক 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

(ণ) ণনহত মজদল পণরবার বা স্থানীয়ভাদব অক্ষম মজদলদের 

প্রদণােনা সহায়তা প্রোন নীণতমালা ২০১৮: গত ১৫/০৪/২০১৮ 

তাণরদখ সভার ণসদ্ধান্ত মমাতাদবক কার্ যণববরণী অনুদমােন হদয়দছ। 

মসই আদলাদক নীণতমালা প্রস্তুত করা হদয়দছ। অথ য ণবভাদগর 

মতামদতর জন্য ২৭/৫/২০১৮ তাণরখ পত্র জাণর করা হদয়দছ। 

(ত) সরকারী খামার হদত মরণূ/মপানা ণবণক্রর মক্ষদত্র প্রাণিকার 

ণনণিত করার নীণতমালা ২০১৮: সণিব মদহােদয়র সভাপণতদে 

০৯/০৮/২০১৮ তাণরখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় সভা আহবান করা 

হদয়দছ।  

(থ) মজদলদের ণনবন্ধন ও পণরিয়পত্র প্রোন ণনদে যণশকা 

(Guideline) ২০১৮: সণিব মদহােদয়র সভাপণতদে  

১২/০৮/২০১৮ তাণরখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় সভা আহবান করা 

হদয়দছ। 

(ে) মৎস্যিাষ নীণতমালা ২০১৮: উইাং প্রিানদের মতামত িাওয়া 

হদয়দছ। শুধু একজদনর মতামত পাওয়া মগদছ। 

রােবি হবব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ি) নীণতমালাটি দ্রুত 

চূড়ান্ত করদত হদব। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ঢ) আগামী ১৫ 

ণেদনর মদে এ 

মন্ত্রণালয় ও 

মন্ত্রণালদয়র অিীনস্থ 

সাংণিষ্ট েপ্তর/ সাংস্থা 

নীণতমালাটি 

হালনাগাে কদর সণিব 

বরাবর উপস্থাপন 

করদব। 

(ণ) নীণতমালা দ্রুি 

চূড়ান্ত করবি হবব।  

 

 

 

(ত) তবষয়টি 

অনুসরণমূলক কার্ মি  

অব্যাহি রােবি হবব।  

 

(থ) তবষয়টি 

অনুসরণমূলক কার্ মি  

অব্যাহি রােবি হবব। 

 

(ে) মতামত প্রাণপ্তর 

পর পরবতী কার্ যক্রম 

গ্রহণ করদত হদব।  

৪.৬ মজলা/ উপদজলা 

পর্ যাদয়র অণেস ও 

বাস্তবায়নািীন 

প্রকল্প পণরেশ যন   

  

মজলা/ উপদজলা পর্ যাদয়র অণেস ও বাস্তবায়নািীন প্রকল্প 

পণরেশ যদনর ণনণমত্ত এ মন্ত্রণালদয়র কম যকতযাদের োণয়ে পুনিঃগঠন 

পূব যক আদেশ জাণর করা হদয়দছ।  

ণনম্নবণণ যত কম যকতযা জুলাই ২০১৮ মাদস মজলা/ উপদজলা পর্ যাদয়র 

অণেস ও বাস্তবায়নািীন প্রকল্প পণরেশ যন কদরদছন।  

 

পণরেশ যনকারী কম যকতযার 

নাম ও পেণব  

পণরেশ যনকৃত প্রণতিান/ 

প্রকল্প/ অন্যান্য স্থাপনা 

পণরেশ যদনর 

তাণরখ 

জনাব মমািঃ আবু বক্কর 

ণসণিক 

উপসণিব 

 

রাজশাহী মজলা মৎস্য 

কম যকতযার অণেস ও মজলা 

প্রাণণসম্পে কম যকতযার 

অণেস এবাং রাজশাহী 

মজলািীন পবা উপদজলা 

৩১/৭/২০১৮ 

হদত 

০২/৮/২০১৮ 

পণরেশ যনকাদল 

উেঘাটিত ভাল ও 

ত্রুটি-ণবচুযণতসমূহ 

উদেখপূব যক 

প্রণতদবেন ৭ তদবনর 

 বে সণিব বরাবর 

উপস্থাপন করবি 

হবব।     

  

অতিতরক্ত সতচব 

(সকল) 

যুগ্মসতচব  

( ৎস্য/ প্রাস-১)/ 

যুগ্মসতচব (ব্লু 

ইকবনাত )/ 

যুগ্মপ্রধান/ 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা   



 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

মৎস্য কম যকতযার অণেস ও 

উপদজলা প্রাণণসম্পে 

কম যকতযার অণেস 

পণরেশ যন কদরদছন। 
 

৪.৭ মন্ত্রণালদয়র 

কার্ যক্রম সম্পদকয 

ইদলকট্রণনক ও 

ণপ্রন্ট ণমণিয়ায় 

প্রিার  

 

মন্ত্রণালদয়র কার্ যক্রম সম্পদকয ইদলকট্রণনক ও ণপ্রন্ট ণমণিয়ায় 

সমদয়াপদর্াগী ও অণিক গুরুেপূণ য ণবষয় ণনয়ণমত মরণিও 

মেণলণভশদন (দবসরকাণর িযাদনলসহ) প্রিার এবাং ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ করা হদে।  

 

পণবত্র ঈদুল আর্হা উপলদক্ষয ণবজ্ঞান ণভণত্তক ও স্বাস্থযসেত উপাদয় 

পশু জবাই ও বজযয অপসারণ ব্যবস্থাপনা ণবষদয় প্রিার বৃণদ্ধ করার 

জন্য সণিব মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।   

  

(ক) প্রিাদরর জন্য 

মরািম্যাপ প্রস্তুতপূব যক 

ণবণভি গণমােদম ও 

ওদয়বসাইদে প্রকাদশর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত হদব। 

(খ) পণবত্র ঈদুল আর্হা 

উপলদক্ষয ণবজ্ঞান ও 

স্বাস্থযসেত উপাদয় পশু 

জবাই ও বজযয অপসারণ 

ব্যবস্থাপনা ণবষদয় প্রিার 

বৃণদ্ধ করদত হদব।  

DG, DoF, 

DG, DLS, 

DG, BFRI, 

DG, BLRI, 

উপপণরিালক, 

মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে তথ্য 

েপ্তর 

৪.৮ অণিে আপণত্ত  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পূব যবতী মাদসর মজর ৭৬৪৩টি এবাং এ মাদস প্রাপ্ত ২৫১টিসহ মমাে 

ণনরীক্ষা আপণত্তর সাংখ্যা ৭৮৯৪টি। আদলািয মাদস ণনষ্পণত্ত হয় 

১৬৫টি। সভায় কার্ যপত্র না পাওয়ায়, ণি-পক্ষীয় ও ণত্রপক্ষীয় সভা 

অনুণিত না হওয়া ও ণনষ্পণত্তকৃত ণনরীক্ষা আপণত্তর জাণরপত্র 

জাণরকৃত ণনয়ন্ত্রণকারী কর্তযপক্ষ আপণত্ত ণনষ্পণত্ত দ্রুততর হদে না 

বদল সভায় জানান।  

  

তনয়ত ি তি-পক্ষ্ীয় ও 

তি-পক্ষ্ীয় সভা 

আবয়াজবনর  ােব  

তনরীক্ষ্া আপতি 

তনষ্পতিকরণ অব্যাহি 

রােবি হবব এবাং 

দপ্তর/সিংস্থা হবি তি-

পক্ষ্ীয় সভার কার্ মপি 

 ন্ত্রণালবয় মপ্ররণ 

তনতিি করবি হবব। 

যুগ্মসতচব 

(ণনরীক্ষা), সাংস্থা 

প্রিান (সকল)/ 

সহকারী সণিব 

(প্রশাসন-৪) 

৪.৯  া লা/ ম াকদ্দ া  

ণনষ্পণত্ত  

  

মৎস্য অণিেপ্তদরর হাইদকাে য ণবভাদগ ৫০৮, প্রশাসণনক/ প্রশাসণনক 

ট্রাইবুযনাল ও আণপল ট্রাইবুযনাদল র্থাক্রদম ২২/১২টিসহ মমাে 

৫৪১টি, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর সুণট্রম মকাদে ১২, হাইদকাদে য ১০০, 

জজ মকাদে ১৬, প্রশাসণনক/ প্রশাসণনক আণপল ট্রাইবুযনাদল ৩/৪, 

মমাবাইল মকাদে য ৩৮টিসহ মমাে ১৭০টি। ণবএেণিণস’র সুণপ্রম 

মকাদে য ৫, হাইদকাদে য ১৪, জজদকাদে য ১৬ মেৌজোণর মকাদে য ২টিসহ 

মমাে ৩৭টি। ণবএেআরআই ও ণবএলআরআই-এ র্থাক্রদম ১১ ও 

৪টি। অন্যান্য সাংস্থায় মামলা মনই।  
 

িলণত মাদস ম াে ০৭টি নতুন  া লা পাওয়া মগবে।  

অতনষ্পন্ন  া লাসমূহ 

তনষ্পতির তবষবয় 

তনয়ত ি 

অনুসরণমূলক 

কার্ মি  অব্যাহি 

রাো এবিং দ্রুি 

তনষ্পতির ব্যবস্থা গ্রহণ 

করবি হবব।  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল), উপসতচব  

(আইন)  

৪.১০ মপনশন মকইস 

দ্রুত ণনষ্পণত্ত   

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

পাওয়া মগদছ এবাং ০৪(িার)টি মপনশন মকস ণনষ্পণত্ত হদয়দছ। ০৩ 

(ণতন)টি মপনশন মকদসর অণিে আপণত্ত থাকায় অণিে সাংক্রান্ত 

মতামদতর জন্য এ মন্ত্রণালদয়র যুগ্মণসিব (অণিে) এবাং 

মহাপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তরদক পত্র মেয়া হদয়দছ।  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ জুন ২০১৮ মাদস প্রাপ্ত ৪(িার)টি মপনশন 

মকদসর মদে ৩টি জুলাই মাদস ণনষ্পণত্ত হদয়দছ এবাং বাকী ১টি 

প্রণক্রয়ািীন আদছ। জুলাই ২০১৮ মাদস নতুন ৯টি মপনশন মকস 

পাওয়া মগদছ, তন্মদে ১টি ণনষ্পণত্ত হদয়দছ এবাং ৮টি প্রণক্রয়ািীণ 

আদছ।  

অণিেপ্তর/ েপ্তর/ 

সাংস্থার মপনশন 

মকইসগুদলা 

অগ্রাতধকার তভতিবি 

দ্রুি ণনষ্পণত্তসহ 

পিআরএল-এ গমনের 

তাপরনের দু’মাস পূনব ে 

মঞ্জুরী আনেশ জাপর   

করবি হবব।    

 

যুগ্মসতচব ( ৎস্য/ 

প্রাতণসম্পদ-২), 

যুগ্ম-সতচব 

(প্রাতণসম্পদ-১), 

DG, DOF,  

DG, DLS  

৪.১১ 

 

মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর 

হালনাগাে গাণড়র 

সাংখ্যা ণনি যারণ  

 

  

মৎস্য অণিেপ্তদরর গাণড় TO&E ভুক্তকরদণর ণনণমত্ত জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় ১৮/০৩/২০১৮ তাণরখ সভা আহবান কদর। উক্ত সভার 

ণসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী স্বয়াংসম্পুণ য প্রস্তাব মপ্ররদণর জন্য মহাপণরিালক, 

মৎস্য অণিেপ্তর বরাবদর ২০/০৫/২০১৮ তাণরদখ পত্র মপ্ররণ করা 

হদয়দছ। মমৌণখকভাদব কদয়কবার তাণগে মেয়া হদয়দছ। 

মন্ত্রণালদয়র অিীন সকল েপ্তর/সাংস্থা হদত হালনাগাে গাণড়র 

তাণলকা জরুণর ণভণত্তদত মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করার জন্য সণিব 

মৎস্য অণিেপ্তর 

স্বয়াংসম্পূণ য প্রস্তাব 

োণখল করদব। সকল 

েপ্তর/ সাংস্থা 

হালনাগাে গাণড়র 

তাণলকা প্রস্তুতপূব যক 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররদণর 

যুগ্মসণিব ( ৎস্য) 

যুগ্মসণিব (প্রাস-১/ 

বাবজে)/  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)/ সাংণিষ্ট 

কম যকতযা 



 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  ব্যবস্থা করদত হদব।  

৪.১২ জনববলর 

িাোববইজ 

প্রস্তুিকরণ   

সকল সাংস্থার জনবদলর িাোদবইজ (Database) ণনয়ণমত 

আপদিে করা হদে।  

মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালদয়র অিীন সকল েপ্তর/ সাংস্থার সকল 

জনবদলর িাোদবইজ প্রস্তুতপূব যক তা মসদেম্বর ২০১৮ এর মদে 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ করার জন্য সণিব মদহােয় সাংণিষ্ট সকলদক 

ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

মসদেম্বর ২০১৮ এর 

মদে জনবদলর 

িাোদবইজ 

প্রস্তুতপূব যক 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

করতিঃ তা মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ করদত হদব।  

সিংস্থা প্রধান 

(সকল)   

৪.১৩ ববকয়া তবদ্যযৎ তবল 

ও র্ভত  উন্নয়ন কর 

পতরবশাধ   

এ মন্ত্রণালদয়র অিীন েপ্তর/ অণিেপ্তর/ সাংস্থার বদকয়া ণবদুযৎ ণবল 

ও র্ভণম উিয়ন কদরর জন্য বরাি আদছ। ববকয়া তবদ্যযৎ তবল, পাতনর 

তবল, গ্যাবসর তবল, র্ভত  উন্নয়ন কর ও মপৌর কর পতরবশাধ করার 

জন্য সণিব মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

ববকয়া তবদ্যযৎ তবল, 

পাতনর তবল, গ্যাবসর 

তবল, র্ভত  উন্নয়ন কর 

ও মপৌর কর 

পতরবশাধপূব মক সকল 

সিংস্থা মর্বক 

হালনাগাদ িথ্য এ 

 ন্ত্রণালবয় মপ্ররণ 

করবি হবব।   

অতিোঃ সতচব 

(সকল), 

যুগ্মসতচব 

(বাবজে), 

সিংস্থা প্রধান 

(সকল)  

৪.১৪ জরাজীণ ম/ ম রা ি 

অবর্াগ্য ভবন 

অপসারণ  

 ৎস্য অতধদপ্তর ও প্রাতণসম্পদ অতধদপ্তরসহ অন্যান্য সিংস্থা হবি 

মজলা কনবি বনশন কত টির  ােব  অপসারণবর্াগ্য সকল 

পুরািন/ জরাজীণ ম ভবন র্র্ার্র্ প্রতিয়ার  ােব  দ্রুি তনলাব  

তবিবয়র ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সতচব  বহাদয় তনবদ মশনা প্রদান 

কবরন। 

 

  

এ মন্ত্রণালদয়র 

আওতািীন 

সাংস্থাসমূহ মজলা 

কনবি বনশন 

কত টির  ােব  

অপসারণবর্াগ্য সকল 

পুরািন/ জরাজীণ ম 

ভবন র্র্ার্র্ 

প্রতিয়ার  ােব  দ্রুি 

তনলাব  তবিয় 

ণনষ্পণত্তর ব্যবস্থা 

করদত হদব।   

যুগ্মসতচব 

( ৎস্য), 

যুগ্মসতচব (প্রাস-

১), যুগ্মপ্রিান, 

DG, DOF, 

DG, DLS 

৪.১৫ আই,টি তবষয়  এ মন্ত্রণালয় ও এর অিীন সকল সিংস্থায় ই-িাইতলিং এর মােদম 

১০০% নণথর কার্ যক্রম গ্রহণ করবি হবব।  

 

সকল সিংস্থায় ই-

িাইতলিং বাস্তবায়ন 

ণনণিত করবি হবব। 

ই-িাইতলিং এর 

 ােব  পি মপ্ররণ 

করবি হবব।    

অনুতবভাগ প্রধান 

(সকল),   

সিংস্থা প্রধান 

(সকল)   

৪.১৬ ইবনাবভশন  এ মন্ত্রণালয় এবাং এর অিীন েপ্তর/সাংস্থার মর্ৌথ অাংশগ্রহদণ ২৮ 

মেব্রুয়াণর ২০১৮ তাণরখ বাাংলাদেশ ণশল্পকলা একাদিণমর আে য 

গ্যালাণরদত ইদনাদভশন মশাদকণসাং অনুণিত হয়।  

  

ইবনাবভশন কার্ যক্রম 

অব্যাহত রাখদত হদব 

এবাং মশাদকণসাং এর 

বাস্তবায়ন অগ্রগণত 

প্রণতদবেন োণখল 

করদত হদব।  

চীি ইবনাবভশন 

অতিসার, 

 সিংস্থা প্রধান 

(সকল) 

 

৪.১৭ বববদতশক 

প্রতশক্ষণ  

   

০৭ আগস্ট ২০১৮ তাণরখ সণিব মদহােদয়র সভাপণতদে ববদেণশক 

ণশক্ষাসেদরর উপর ৩টি ণি-ণিণোং সভা অনুণিত হয়। এ সভায় 

মাননীয় মন্ত্রী প্রিান অণতণথ ণহদসদব উপণস্থত ণছদলন। মাননীয় মন্ত্রী 

ববদেণশক সের হদত ণশক্ষা গ্রহণ কদর লব্ধ জ্ঞান মেদশর কাদজ 

ব্যবহাদরর গুরুে আদরাপ কদরন। সণিব ববদেণশক সের মশদষ 

সুণনণেষ্টয সুপাণরশসহ ণনি যাণরত সমদয় প্রণতদবেন প্রোদনর জন্য 

ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 ন্ত্রণালবয়র 

ক মকিমাগণবক 

 ন্ত্রণালবয় ও সিংস্থার 

ক মকিমাগণবক সিংতিষ্ট 

সিংস্থা/  ন্ত্রণালবয় ১৫ 

তদবনর  বে 

প্রণতদবেন জমা ণেদত 

হদব এবাং তনয়ত ি 

তিতিতিিং করবি হবব। 

প্রতিববদবন সুতনতদ মষ্ট 

সুপাতরশ র্াকবব।  

অতিোঃসতচব 

(প্রশাসন), 

সিংস্থা প্রধান 

(সকল) 



 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৪.১৮ ই-মেন্ডাতরিং  মৎস্য অণিেপ্তর, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, বাাংলাদেশ মৎস্য উিয়ন 

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। এ মন্ত্রণালয় হদত ই-

মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত কণম্পউোর ক্রদয়র জন্য েরপত্র আহ্বান করা 

হদয়দছ।  

সকল সিংস্থা কর্তমক 

বাস্তবায়নাধীন সকল 

প্রকবল্পর দরপবির 

কার্ মি  ই-মেন্ডাতরিং 

পদ্ধতিবি সম্পন্ন 

করবি হবব।  

 

অতিোঃ সতচব 

(প্রশাসন), সিংস্থা 

প্রধান (সকল)  

৪.১৯ অভযন্তরীণ প্রতশক্ষ্ণ   এ মন্ত্রণালয় এবাং এর অিীন সকল সাংস্থার কম যকতযা-কম যিারীদের 

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

আদছ।  

  

 ন্ত্রণালয় ও 

আওিাধীন সকল 

সিংস্থায় বাতষ মক ৬০ 

ঘন্টা ক মকালীন 

প্রতশক্ষ্ণ কার্ যক্রম 

অব্যাহি রােবি 

হবব।  

অতিোঃসতচব 

(প্রশাসন) 

সিংস্থা প্রধান 

(সকল)  

৪.২০ জািীয় শুদ্ধাচার 

মকৌশল  

২০১৮-২০১৯ অথ য বছদরর জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল কম য-পণরকল্পনা 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগণত পণরবীক্ষণ কাঠাদমা (হাি য কণপ ও 

সেে কণপ) ৩ জুলাই ২০১৮ তাণরদখ মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ মপ্ররণ 

করা হদয়দছ। 

 

জািীয় শুদ্ধাচার 

মকৌশল তবষবয় 

সকলবক সবচিন 

করাসহ িা সকল 

পর্ যাদয় প্রতিপালন 

করবি হবব।   

অতিোঃ সতচব 

(প্রাতণসম্পদ-২), 

সিংস্থা প্রধান 

(সকল)   

৪.২১ অতভবর্াগ তনষ্পতি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালদয়র অিীন সকল সাংস্থায় সহদজ দৃণষ্টদগাির হয় 

এমন স্থাদন অণভদর্াগ বাক্স স্থাপন করা হদয়দছ। অণভদর্াগ বাদক্স 

প্রাপ্ত অণভদর্াগসমূহ সাংণিষ্ট কণমটির মােদম ণনষ্পণত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করার জন্য সণিব মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

অতভবর্াগ বাবে 

প্রাপ্ি অতভবর্াগ দ্রুি 

তনষ্পতি করবি হবব।   

 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

৪.২২ জািীয় 

প্রাতণসম্পদ সপ্তাহ 

পালন 

প্রণত বছর জাতীয় প্রাণণসম্পে মসবা সপ্তাহ পালদনর লদক্ষয 

র্থাসমদয় প্রস্তুণত গ্রহদণর কার্ যক্রম অব্যাহত থাকদব।  

 

প্রণতবছর জাতীয় 

প্রাতণসম্পদ সপ্তাহ 

পালবনর ণসদ্ধান্ত 

গৃণহত হয় এবাং এ 

লদক্ষয র্থাসমদয় 

প্রস্তুণত গ্রহণ করদত 

হদব।  

অতিোঃ সতচব 

(প্রাস-২)/ 

যুগ্মসতচব (প্রাস-

১), 

 হাপতরচালক, 

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   

প্রশাসণনক উিয়ন সাংক্রান্ত সণিব কণমটির অনুদমােন পাওয়া মগদছ। 

বাাংলাদেশ সরকাণর কম য কণমশদনর মতামদতর জন্য ২৯/০৭/২০১৮ 

তাণরদখ পত্র মপ্ররণ করা হদয়দছ।    

মৎস্য অণিেপ্তদরর 

কম যকতযা/ কম যিারীদের 

(নন-কযািার) ণনদয়াগ 

ণবণির তবষবয় 

অনুসরণমূলক কার্ মি  

অব্যাহি রােবি হবব।  

যুগ্মসণিব 

( ৎস্য),  

DG, DOF/ 

উপসণিব 

(মৎস্য-১)  

৫.২ মৎস্য অণিেপ্তদরর 

১৫৩১টি পে 

রাজস্বখাদত সৃজন  

এ ণবষদয় প্রিানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র সণিব বরাবদর ণবস্তাণরত তথ্যাণে 

উদেখ কদর সেয় অবগণতর জন্য ২৯/০৫/২০১৮ তাণরখ পত্র মপ্ররণ 

করা হদয়দছ।  

এ তবষবয় 

অনুসরণমূলক 

কার্ মি  অব্যাহি 

রােবি হবব।  

যুগ্মসণিব 

( ৎস্য),  

DG, DOF/ 

উপসণিব 

(মৎস্য-১)  

 



 

৬। প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর  
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৬.১ ক্ষুি, মাঝাণর ও বড় 

মপাণি োম য এবাং 

ণেিণমল 

মরণজদেশন 

মেদশর সকল মবসরকাণর খামার, ণেিণমল ও ল্যাবদরেণর ণনবন্ধদনর 

আওতায় আনার জন্য কার্ যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সণিব মদহােয় 

ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

  

মেদশর সকল 

মবসরকাণর খামার, 

ণেিণমল ও 

ল্যাবদরেণর ণনবন্ধদনর 

আওতায় আনার জন্য 

কার্ যক্রম অব্যাহত 

রােবি হবব। 

অণতিঃ সতচব 

(প্রাস-২), 

 হাপতরচালক, 

প্রাতণসম্পদ 

অতধদপ্তর 

৬.২ ণঝনাইেহ মভদেণরনাণর 

কদলদজর  জনবল 

ণনদয়াগ 

 

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

শুনানীদন্ত ণবগত ২১/০১/২০১৮ তাণরদখ মাননীয় হাইদকাে য কর্তযক রায় 

মঘাষণা করা হয়। সদ্য উক্ত রীে মামলা ৩টি রাদয়র সাটি যোইি কণপ 

পাওয়া মগদছ।  

আদালবির তনবষধাজ্ঞা 

Vacate করার 

উবযাগ গ্রহণ করবি 

হবব।   

যুগ্মসতচব (প্রাস-

৪), যুগ্মপ্রিান, 

 হাপতরচালক, 

প্রাতণসম্পদ 

অতধদপ্তর  

৬.৩ প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর 

রাজস্বখাদত পে সৃজন।   

 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তযক িাণহত তথ্য গত ২৯/৫/২০১৮ তাণরদখ 

মপ্ররণ করা হয়।  

 

 

অনুসরণমূলক 

কার্ মক্র  অব্যাহি 

রােবি হবব।  

যুগ্মসতচব (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 কম যকতযা-

কম যিারীদেরদক কল্যাণ তহণবল ও মর্ৌথবীমা তহণবদল 

অন্তর্ভ যক্ত করদণর ণবষদয় গত ১৩ মাি য ২০১৬ তাণরদখ 

অনুণিত ণবএেআরআই এর মবাি য অব গভণ যরস এর 

৩৬তম সভায় ণসদ্ধান্ত গৃণহত হয়।  

 

কল্যাণ তহণবদলর 

অনুদমােন মিদয় পুনিঃ 

প্রস্তাব মপ্ররণ করদত হদব। 

যুগ্মসণিব (মৎস্য) 

মহাপণরিালক, 

ণবএেআরআই/ 

উপসতচব ( ৎস্য-৫) 

 

৮। বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউে 
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৮.১ বাাংলাদেশ 

প্রাণণসম্পে  গদবষণা 

ইনণস্টটিউদের 

৩৯৪টি পে সৃজন 

  

অথ য ণবভাগ ২৬/৬/২০৮ তাণরদখ ণবএলআরআই এর জন্য 

রাজস্ব খাদত ১৩৯ (একশত ঊনিণেশ)টি পে (১ম পর্ যাদয় 

২০১৮-২০১৯ অথ য বছদর ৯৫টি এবাং ২য় পর্ যাদয় ২০২০-

২০২১ অথ য বছদর ৪৪টি) অস্থায়ীভাদব সৃজদন ৫টি শদতয 

সেণত জ্ঞাপন কদরদছ।   

ণবএলআরআই এর ৩৯৪টি 

পে রাজস্বোবি সৃজবনর 

তবষবয় অনুসরণমূলক 

কার্ মি  অব্যাহি রােবি 

হবব।  

অণতিঃ সণিব (প্রাস-

২), মহাপণরিালক, 

ণবএলআরআই/ 

উপসতচব (প্রাস-২)  

 

 

৯। ম তরন তিশাতরজ একাবিত   
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৯.১ ম তরন তিশাতরজ 

একাবিত র ক মকিমা 

ও ক মচারী তনবয়াগ 

তবতধ ালা-২০১৬ 

অনুব াদন  

 

মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক ণবভাগ মভটিাং মশদষ 

মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র মমণরন ণেশাণরজ 

একাদিণম কম যিারী ণনদয়াগ ণবণিমালা, ২০১৮ মাননীয় 

প্রিানমন্ত্রীর মােদম মহামান্য রােপণতর সানুগ্রহ ণবদবিনা 

ও সেয় অনুদমােদনর প্রণক্রয়ািীন।  

তবষয়টির অনুসরণমূলক 

কার্ মি  অব্যাহি রােবি 

হবব। 

উপসণিব (মৎস্য-৩), 

অেক্ষ্, ম তরন 

তিশাতরজ একাবিত   



 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৯.২ প্রকল্প প্রণয়ন  নতুন প্রকল্প প্রণয়দনর কার্ যক্রম িলমান আদছ।  দ্রুত প্রকল্প প্রণয়নপূব যক 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করদত 

হদব।  

যুগ্মপ্রিান, উপসণিব 

(মৎস্য-৩), অেক্ষ্, 

ম তরন তিশাতরজ 

একাবিত  

 

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

    

 স্বাক্ষণরত/- 

২০/৮/২০১৮ 

(মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল) 

সণিব 
 

 


