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এ মন্ত্রণালয় ও সাংস্থাপ্রিানসহ সমন্বয় সভার কার্ যণববরণী 
 

সভাপণতিঃ জনাব মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল 
             সণিব  

তাণরখ   : ১০ জুলাই ২০১৮ ণরিঃ  
সময়     : সকাল ১০:০০ ঘটিকা  
স্থান      : মন্ত্রণালদয়র সদেলন কক্ষ।   

 

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

আদছ।  

 

২। সভাপণতর অনুমণতক্রদম উপসণিব জনাব মমািঃ শণিকুল ইসলাম ণবগত ২৪ জুন 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  
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৪.১ এ মন্ত্রণালদয়র 

বাণষ যক কম যসম্পােন 

চুণক্ত (Annual 

Performan

ce 

Agreement-

APA) এর 

কার্ যক্রম  

(১) ২০১৭-২০১৮ অথ যবছদরর বাণষ যক কম যসম্পােন চুণক্ত সম্পন্ন 

হদয়দছ, র্া ওদয়বসাইদে প্রকাশ করা হদয়দছ।  

(২) জুন ২০১৮ মাদসর প্রণতদবেন ইদতামদে অণিেপ্তর/ েপ্তর/ 

সাংস্থা হদত পাওয়া মগদছ এবাং শীঘ্রই ওদয়বসাইদে প্রকাশ করা হদব। 

(৩) ৪থ য ত্রৈমাণসক প্রণতদবেন অণিেপ্তর/ েপ্তর/ সাংস্থা মথদক পাওয়া 

মগদছ। প্রাপ্ত তদের ণভণিদত ৪থ য ত্রৈমাণসক প্রণতদবেদনর খসড়া 

প্রস্তুত করা হদয়দছ। উক্ত প্রণতদবেন মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ মপ্ররদণর 

ণনণমি মে জুলাইদয়র মদে বাদজে ব্যবস্থাপনা কণমটিদত 

উপস্থাপন করা হদব।  

মৎস্য অণিেপ্তরিঃ (ক) মৎস্য অণিেপ্তদরর বাণষ যক কম যসম্পােন চুণক্ত 

২০১৭-১৮ এর আওতায় সম্পাণেত কার্ যক্রদমর জুন, ২০১৮ মাদসর 

অগ্রগণত প্রণতদবেন মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ।  

(খ) ণবভাগওয়ারী ০৮টি মেশাল ণভণজদলন্স টিম পুনগ যঠন করা 

হদয়দছ এবাং োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযাগণদক প্রণতমাদস কমপদক্ষ 

০২(দুই) বার মাঠ পণরেশ যদনর জন্য ণনদে যশনা প্রোন করা হদয়দছ। 

মণনেণরাং টিম কর্তযক APAসহ অন্যান্য কার্ যক্রম ণনয়ণমতভাদব 

মণনেণরাং করা হদে।  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ (ক) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর বাণষ যক 

কম যসম্পােন চুণক্তর (APA) অগ্রগণতর প্রণতদবেন প্রণত মাদসর ১০ 

তাণরদখর মদে মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদে এবাং অণিেপ্তদরর 

ওদয়ব-সাইদেও হালনাগাে করা হদে।  

(খ) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ৩(ণতন) সেস্য ণবণশষ্ট ণবভাগীয় 

মণনেণরাং েীম গঠন করা হদয়দছ। কণমটি কর্তযক ণনয়ণমতভাদব মাঠ 

পর্ যাদয় মণনেণরাং কার্ যক্রম অব্যাহত আদছ। 

ণবএিণিণসিঃ (ক) অৈ কদপ যাদরশদনর APA-এর বাস্তবায়ন 

অগ্রগণত প্রণতদবেন (হাি য কণপ ও সিে কণপ)  প্রণত মাদসর ১০ 

তাণরদখর মদে ণনয়ণমত মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদে।  

(ক) APA-এর 

বাস্তবায়ন অগ্রগণত 

প্রণতদবেন প্রণত 

মাদসর ১০ তাণরদখর 

মদে মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ (হাি য কণপ ও 

সিে কণপ) ও এ 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়ব 

সাইদে APA-এর 

মাণসক প্রণতদবেন 

প্রকাশ করদত হদব। 

মন্ত্রণালদয়র উইাং 

প্রিানগণ কর্তযক ৩ 

মাস অন্তর APA-

এর বাস্তবায়ন 

অগ্রগণত প্রণতদবেন 

ণনয়ণমত পর্ যাদলািনা 

করদত হদব। APA 

কণমটির প্রদতযক 

সেস্য কর্তযক 

কমপদক্ষ একটি 

সাংস্থার APA-এর 

কার্ যক্রম ণনয়ণমত 

পর্ যাদলািনা করদত 

হদব।   

(খ) ণবভাগওয়ারী 

গঠিত মণনেণরাং েীম 

অণতিঃ সণিব 

(প্রশাসন),  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)/ 

উপসণিব 

(প্রশাসন-১) 
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(খ) ৮ সেস্য ণবণশষ্ট কণমটি গঠন করা হদয়দছ।  

(গ) উৎপাণেত মপানার র্থার্থ ব্যবহার করা হদে।  

ণবএিআরআইিঃ ক) বাণষ যক কম যসম্পােন চুণক্তর (APA) জুন 

২০১৮ মাদসর প্রণতদবেন ০৫-০৭-২০১৮ইাং তাণরদখ মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ করা হদয়দছ।  

খ) ইনণিটিউদের ণবণভন্ন মকন্দ্র/উপদকদন্দ্রর বাণষ যক কম যম্পােন চুণক্ত 

ণনয়ণমত মণনেণরাং করা হদে। 

ণবএলআরআইিঃ গত ৮ জুলাই ২০১৮ তাণরখ বাণষ যক মূল্যায়ন 

প্রণতদবেন মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ। 

বাাংলাদেশ মভদেণরনাণর কাউণন্সলিঃ প্রণতমাদসর ১০ তাণরদখর মদে 

APA-এর প্রণতদবেন র্থাণনয়দম মপ্ররণ করা হদয়দছ।  

মমণরন ণিশাণরজ একাদিণমিঃ APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগণত 

প্রণতদবেন ণনয়ণমত মপ্ররণ করা হদে। একাদিণম সাংলগ্ন মবসরকাণর 

ণিশ প্রদসণসাং কারখানার দূণষত বদজযযর পণরদবশ বান্ধব ব্যবস্থাপনা 

ণনণিত (ইটিণপ) করার জন্য স্থানীয় পণরদবশ অণিেপ্তরদক পৈ 

মেয়া হদয়দছ।  

কর্তযক মাঠ পর্ যাদয়র 

েপ্তদর APAসহ 

অন্যান্য কার্ যক্রম 

ণনয়ণমতভাদব 

মণনেণরাং করদত 

হদব। (গ) মমণরন 

ণিশাণরজ একাদিণম 

সাংলগ্ন কারখানায় 

ইটিণপ স্থাপনসহ 

পণরদবশ রক্ষার 

ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য 

পণরদবশ 

অণিেপ্তরদক পৈ 

ণেদত হদব।  

৪.২ মেকসই উন্নয়ন 

অভীষ্ট লক্ষয 

(SDG) 

বাস্তবায়ন  

০৫ জুলাই ২০১৮ তাণরদখ SDG অগ্রগণতর উপর জাতীয় সদেলন 

অনুণিত হদয়দছ। SDG বাস্তবায়দনর জন্য মণনেণরাং কার্ যক্রম 

অব্যাহত আদছ।  

 

SDG বাস্তবায়দনর 

ণনণমি মণনেণরাং 

আদরা মজারোর 

করদত হদব। 

যুগ্মসণিব (প্রাস-

১)/ যুগ্মপ্রিান/ 

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)/ 

উপসণিব (প্রশা-

১) 

৪.৩ মািার প্ল্যান 

প্রস্তুত 

(ক) মন্ত্রণালদয়র অনুদমাণেত মািার প্ল্যান অনুর্ায়ী মৎস্য অণিেপ্তর 

ও প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর কর্তযক কার্ যক্রম বাস্তবায়ন করা হদে।  

 

(খ) ণবএিণিণসিঃ ণবএিণিণস’র ৩০ বছদরর মািার প্ল্যান ত্রতরীর 

ণবষয়টি প্রণক্রয়ািীন।  

(গ) ণবএলআরআইিঃ অণতণরক্ত সণিব (প্রাণণসম্পে-২) এর 

সভাপণতদত্ব ণবএলআরআই এর মািার প্ল্যান এর উপর ১টি সভা 

অনুণিত হদয়দছ। আগামী ৭ ণেদনর মদে ণবএলআরআই হদত মািার 

প্ল্যান পণরমাজযন কদর মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করদবন মদম য মহাপণরিালক, 

ণবএলআরআই সভাদক অবণহত কদরন।  

(ঘ) মমণরন ণিশাণরজ একাদিণমিঃ একাদিণমর মািার প্ল্যান 

প্রস্তুতকরতিঃ মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ।  

(ঙ) বাাংলাদেশ মভদেণরনাণর কাউণন্সলিঃ খসড়া মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুত 

করা হদয়দছ। জুলাই ২০১৮ এর মদে মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদব।  

 

 

(ক) মন্ত্রণালদয়র 

অনুদমাণেত মািার 

প্ল্যান অনুর্ায়ী মৎস্য 

অণিেপ্তর ও 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

কর্তযক কার্ যক্রম 

বাস্তবায়ন করদত 

হদব। 

(খ) ৫০ বছদরর 

মািার প্ল্যান হদত 

আপাতত ২০৩০ সাল 

পর্ যন্ত োদগ যে ণনদয় 

মািার প্ল্যান প্রস্তুত 

করদত হদব।  

(গ) ণবএলআরআই,  

মমণরন ণিশাণরজ 

একাদিণম ও 

মভদেণরনাণর কাউণন্সল 

আগামী ৭ ণেদনর 

মদে মািার প্ল্যান 

প্রস্তুতপূব যক মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ করদব।  

(ঘ) োণখলকৃত 

মািার প্ল্যান  

অনুদমােদনর জন্য 

শীঘ্রই উপস্থাপদনর 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদত 

হদব।  

 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 
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৪.৪ আইন/ ণবণিমালা 

প্রণয়ন  
(ক) ‘‘মৎস্য সঙ্গণনদরাি আইন, ২০১৭’’: গত ২৬/০৬/২০১৮ 

তাণরখ খসড়া আইনটি চূড়ান্ত অনুদমােদনর জন্য মণন্ত্রপণরষে 

ণবভাদগ মপ্ররণ করা হয়। গত ০২/০৭/২০১৮ তাণরদখ মণন্ত্রপণরষে 

ণবভাদগ মণন্ত্রসভা-ত্রবঠদক আইনটি চূড়ান্ত অনুদমােন করা হয়। 

পরবতী কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন। 

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

আইন/২০১৮: ক) গত ০৮/০৩/২০১৮ তাণরদখ মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ 

সভা অনুণিত হয়। সভার ণসদ্ধান্ত মমাতাদবক সাংদশাণিত ও 

পণরমাণজযত খসড়া আইনটি পরবতী প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য 

২৬/০৬/২০১৮ তাণরদখ আহবায়ক, আইদনর খসড়া পরীক্ষা-ণনরীক্ষা 

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

মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ মপ্ররণ করা হয়।  

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

ণবণিমালাটি মলণজসদলটিভ ণবভাদগর পর্ যদবক্ষদণর আদলাদক 

মতামত মেওয়ার জন্য গত ১৬/১০/২০১৭ তাণরদখ অথ য ণবভাগ ও 

জাতীয় রাজস্ব মবাদি য পৈ মপ্ররণ করা হদয়দছ। জাতীয় রাজস্ব 

মবাদি যর মতামত পাওয়া মগদছ। অথ য ণবভাগদক মতামত মপ্ররদনর 

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 ২০/০৩/২০১৮ তাণরখ আইনটি 

পুনগ যঠদণর কাজ করা হদয়দছ। পরবতী কার্ যক্রম িলমান। 

 

(ি) বাাংলাদেশ মিইরী উন্নয়ন 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 : গত ১০/০৫/২০১৮ তাণরদখ 

খসড়া আইনটি মভটিাং এর জন্য মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক 

ণবভাদগ পুন:মপ্ররণ করা হদয়দছ।  

 

 

(জ) বাাংলাদেশ মভটিণরনাণর কাউণন্সল আইন, ২০১৮: গত 

২৬/০৬/২০১৮ তাণরখ মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক ণবভাদগ 

মপ্ররণ করা হদয়দছ। পর্ যদবক্ষণ মশদষ  ০১/০৭/২০১৮ তাণরদখ নণথ  

মিরৎ প্রোন কদরন। 

(ঝ) বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণিটিউে আইন ২০১৮:  গত 

০১/০৭/২০২৮ তাণরখ মভটিাং মশদষ নণথ মিরৎ পাওয়া মগদছ। 

পরবতী কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন। 

 

(ঞ) বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণিটিউে আইন ২০১৮: 

ণবলটি জতীয় সাংসদে উত্থাপদনর ণনণমদি মপ্ররদণর জন্য কার্ যক্রম 

প্রণক্রয়ািীন।  

 

(ে) কৃণৈম প্রজনন ও প্রাণী প্রজনন আইন-২০১৬:  

(ক) ণবষয়টির 

অনুসরণ মূলক 

কার্ যক্রম গ্রহণ করদত 

হদব।  

 

(খ) আইদনর খসড়া 

পুনগ যঠদনর কাজ দ্রুত 

মশষ করদত হদব।  

 

 

 

 

(গ) অথ য ণবভাদগর 

মতামদতর জন্য 

তাণগে ণেদত হদব।   

 

 

 

(ঘ) ণবষয়টির 

অনুসরণমূলক কার্ যক্রম 

অব্যাহত রাখদত হদব।  

 

 

 

(ঙ) ণবষয়টির 

অনুসরণ মূলক 

কার্ যক্রম গ্রহণ করদত 

হদব।  

(ি) ণবষয়টির 

অনুসরণমূলক 

কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব।  

 

(ছ) দ্রুত 

মলণজসদলটিভ ও 

সাংসে ণবষয়ক 

ণবভাদগ মপ্ররণ করদত 

হদব। 

(জ) পরবতী কার্ যক্রম 

দ্রুত সম্পন্ন করদত  

হদব।  

 

(ঝ) ণবষয়টির 

অনুসরণমূলক 

কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব।  

(ঞ) দ্রুত জাতীয় 

সাংসদে মপ্ররণ করদত 

হদব।   

 

(ে) মিকদহাল্ডারদের 

যুগ্মসণিব 

(মৎস্য)/ 

যুগ্মসণিব 

(প্রাণণসম্পে-১)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু 

ইদকানণম)/ সাংস্থা 

প্রিান (সাংণিষ্ট)/ 

উপসণিব (আইন) 

 



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

 

 

 

 

 

 

(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। 

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। মতামত পাওয়া মগদছ। উত্থাপদনর জন্য প্রণক্রয়ািীন। 

 

(ি) প্রবহমান নেী ও অন্যান্য জলাশদয় খাঁিায় মাছিাষ নীণতমালা 

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

পণরদবশগত ও নেীর প্রবহমানতায় মকান ণবরুপ প্রভাব মিলদব 

ণকনা মহাপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর নীণতমালাটি পুণিঃপরীক্ষণ 

কদর মপ্ররণ করদবন। 

(ঢ) সামুণিক মৎস্য নীণতমালা, ২০১৮ : যুগ্মসণিব (ব্লু-ইদকানণম) 

জানান মর্, সাংদশাণিত আকাদর সামুণিক মৎস্য আইন ২০১৮ পাশ 

হওয়ার মক্ষদৈ আদরা সময় প্রদয়াজন। ইণতপূদব য ণসদ্ধান্ত ণছল মর্, 

বণণ যত আইনটি পাশ হবার পর নীণতমালাটি চূড়ান্তপূব যক অনুদমােদনর 

জন্য মপ্ররণ করা হদব। বতযমান মপ্রক্ষাপদে মসটি হালনাগাে কদর 

অনুদমােদনর জন্য মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ মপ্ররদণর কার্ যক্রম গ্রহণ করা 

মর্দত পাদর। 

 

 

(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 পৈ জাণর করা হদয়দছ। 

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

ণনণিত করার নীণতমালা ২০১৮: ণবণভন্ন মন্ত্রণালয়/ণবভাদগর 

মতামত িাওয়া হদয়দছ। 

 

(থ) মজদলদের ণনবন্ধন ও পণরিয়পৈ প্রোন ণনদে যণশকা 

(Guideline) ২০১৮: ণবণভন্ন মন্ত্রণালয়/ণবভাদগর মতামত 

িাওয়া হদয়দছ। 

(ে) মৎস্যিাষ নীণতমালা ২০১৮: ইউাং প্রিানদের মতামত িাওয়া 

হদয়দছ। 

ণনদয় সভা কদর 

কার্ যণববরণীসহ  

আইদনর খসড়া 

আগামী সভার পূদব য 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ 

করদবন।  

(ঠ) ণবষয়টির 

অনুসরণমূলক 

কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব। 

 

 

 

 

(ি) মৎস্য অণিেপ্তর 

মতামতসহ দ্রুত 

প্রণতদবেন মপ্ররণ 

করদবন।  

 

(ঢ) আগামী ১৫ 

ণেদনর মদে এ 

মন্ত্রণালয় ও 

মন্ত্রণালদয়র অিীনস্থ 

সাংণিষ্ট েপ্তর/ সাংস্থা 

নীণতমালাটি 

হালনাগাে কদর সণিব 

বরাবর উপস্থাপন 

করদব। 

(ণ) নীণতমালা দ্রুত 

চূড়ান্ত করদত হদব।  

 

 

 

(ত) ণবষয়টির 

অনুসরণমূলক 

কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব।  

(থ) মতামত প্রাণপ্তর 

পর পরবতী কার্ যক্রম 

গ্রহণ করদত হদব।  

(ে) মতামত প্রাণপ্তর 

পর পরবতী কার্ যক্রম 

গ্রহণ করদত হদব।  

৪.৫ মজলা/ উপদজলা 

পর্ যাদয়র অণিস ও 

বাস্তবায়নািীন 

প্রকল্প পণরেশ যন   

  

এ মন্ত্রণালদয়র ণনম্নবণণ যত কম যকতযাগণ জুন ২০১৮ মাদস মজলা/ 

উপদজলা পর্ যাদয়র অণিস ও বাস্তবায়নািীন প্রকল্প পণরেশ যন 

কদরদছন।  

 

পণরেশ যনকারী কম যকতযার 

নাম ও পেণব  

পণরেশ যনকৃত প্রণতিান/ 

প্রকল্প/ অন্যান্য স্থাপনা 

পণরেশ যদনর 

তাণরখ 

জনাব অরুন কুমার 

মালাকার  

মুন্সীগঞ্জ সের উপদজলা 

প্রাণণসম্পে কম যকতযার 

জুন ২০১৮ 

(১) পণরেশ যনকাদল 

উেঘাটিত ভাল ও 

ত্রুটি-ণবচুযণতসমূহ 

উদেখপূব যক 

প্রণতদবেন ৭ ণেদনর 

মদে সণিব বরাবর 

উপস্থাপন করদত 

হদব।     

অণতণরক্ত সণিব 

(সকল) 

যুগ্মসণিব  

(মৎস্য/ প্রাস-১)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু 

ইকদনাণম)/ 

যুগ্মপ্রিান/ 

সাংণিষ্ট সকল 



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

অণতণরক্ত সণিব 

(প্রশাসন) 

 

কার্ যালয় এবাং ণসণনয়র 

উপদজলা মৎস্য কম যকতযার 

কার্ যালয় পণরেশ যন।  

জনাব মমািঃ শণিকুল 

ইসলাম 

উপসণিব 

 

োঙ্গাইল মজলার সরকাণর 

হাঁস-মুরণগ খামার এবাং 

সের উপদজলা প্রাণণসম্পে  

কম যকতযার কার্ যালয় 

পণরেশ যন। 

১০ জুন 

২০১৮ 

জনাব মমািঃ আবু বক্কর 

ণসণিক 

উপসণিব 

 

বগুড়া সের উপদজলা 

প্রাণণসম্পে কম যকতযার 

কার্ যালয়, উপদজলা মৎস্য 

কম যকতযার কার্ যালয়, 

সরকাণর হাঁস-মুরণগ খামার 

এবাং মৎস্য বীজ উৎপােন 

খামার পণরেশ যন কদরদছন।  

২০ ও ২১ 

জুন ২০১৮ 

মবগম ণনগার সুলতানা  

উপসণিব 

মমণরন ণিশাণরজ 

একাদিণম, মজলা মৎস্য 

কম যকতযা এবাং মজলা 

প্রাণণসম্পে কম যকতযার 

কার্ যালয় এবাং 

বাস্তবায়নািীন ণবণভন্ন 

প্রকল্প/ সরকাণর/ 

মবসরকাণর খামারসমূদহর 

কার্ যক্রম এবাং APA 

কার্ যক্রম পণরেশ যন।  

জুন ২০১৮ 

জনাব এইি,এম, 

মণনরুজ্জামান  

ণসণনয়র সহকারী 

প্রিান 

 

খুলনা মজলায় প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর কর্তযক 

বাস্তবায়নািীন “েণক্ষণ-

পণিমাঞ্চলীয় প্রাণণসম্পে 

উন্নয়ন প্রকল্প ও কৃণৈম 

প্রজনন কার্ যক্রম 

সম্প্রসারণ ও ভ্রূন স্থানান্তর 

প্রকল্প” এর কার্ যক্রম 

পণরেশ যন।  

১ ও ২ জুন 

২০১৮ 

মবগম মাহমুো মাসুম 

ণসণনয়র সহকারী প্রিান 

 

ণসরাজগঞ্জ মজলার তাড়াশ 

ও রায়গঞ্জ উপদজলায় 

মৎস্য অণিেপ্তর কর্তযক 

বাস্তবায়নািীন “ণনমগাণছ 

সমাজণভণিক মৎস্যিাষ” 

প্রকল্প পণরেশ যন কদরদছন।  

২২ জুন 

২০১৮  

 

 

জনাব হদরকৃষ্ণ 

অণিকারী 

সহকারী প্রিান 

 

কুণষ্টয়া মজলা মৎস্য 

কম যকতযা এবাং সের 

উপদজলা মৎস্য কম যকতযার 

কার্ যালয় ও ণমরপুর 

উপদজলা মৎস্য কম যকতযার  

কার্ যালয় পণরেশ যন 

কদরদছন।  

জুন ২০১৮  

 

 

 

মৎস্য অণিেপ্তর এবাং প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর মহাপণরিালক ও 

পণরিালকগণ কর্তযক মজলা/ উপদজলা কার্ যালয়/ প্রকল্প অণিস 

পণরেশ যন প্রণতদবেন সণিব বরাবর োণখল করার জন্য সভাপণত 

(২) মজলা/ উপদজলা 

পর্ যাদয়র অণিস 

পণরেশ যনকাদল 

সাংস্থার উর্ধ্যতন 

কম যকতযাগণ কর্তযক 

অবশ্যই পণরেশ যন 

মরণজষ্টাদর মতামত 

ণলণপবদ্ধ করদত হদব।   

(৩) পণরেশ যনকাদল 

কাদজর গুনগতমান ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগণতসহ 

উন্নয়ন প্রকল্প ও 

বাণষ যক কম যসম্পােন 

চুণক্তভূক্ত ণবষয়গুদলার 

উপর  গুরুত্ব ণেদত 

হদব। 

(৪) পূব যবতী 

পণরেশ যদন প্রেি 

ণনদে যশনা/ মতামত 

বাস্তবায়ন ণবষয়টি 

তোরণক/ Follow 

up করদত হদব।  

(৫) মৎস্য অণিেপ্তর 

এবাং প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর 

মহাপণরিালক ও 

পণরিালকগণ কর্তযক 

মজলা/ উপদজলা 

কার্ যালয়/ প্রকল্প 

অণিস পণরেশ যন 

পূব যক প্রণতদবেন 

সণিব মদহােয় বরাবর 

োণখল করদত হদব।  

(৬) পণরেশ যনকাদল 

ঊর্ধ্যতন কম যকতযাগণ 

পূদব যর পণরেশ যদন 

উণেণখত ত্রুটি-ণবচুযণত 

ণনরসদনর জন্য গৃণহত 

ব্যবস্থার তোরণক 

করদবন এবাং ১৫ 

ণেদনর মদে ণরদপাে য 

প্রোন করদবন।  

(৭) বাণষ যক 

কম যসম্পােন চুণক্ত 

(APA) অনুর্ায়ী 

মজলা/ উপদজলা 

কার্ যালয়/ প্রকল্প 

অণিস পণরেশ যদন 

ণিণিত ত্রুটির  এবাং 

ণনষ্পণিকৃত সাংখ্যা 

উদেখ করদত হদব।   

কম যকতযা   



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

২০১৮-২০১৯ অথ য বছদর বাণষ যক কম যসম্পােন চুণক্তদত (APA) 

মজলা/ উপদজলা কার্ যালয়/ প্রকল্প অণিস পণরেশ যদন কতটি ত্রুটি 

ণিণিত করা হদয়দছ এবাং কতটি ণনষ্পণি করা হদয়দছ মস ণবষয়টি 

সুেষ্টভাদব উদেখ করদত হদব।  

৪.৬ মন্ত্রণালদয়র 

কার্ যক্রম সম্পদকয 

ইদলকট্রণনক ও 

ণপ্রন্ট ণমণিয়ায় 

প্রিার  

 

মন্ত্রণালদয়র কার্ যক্রম সম্পদকয ইদলকট্রণনক ও ণপ্রন্ট ণমণিয়ায় 

সমদয়াপদর্াগী ও অণিক গুরুত্বপূণ য ণবষয় ণনয়ণমত মরণিও 

মেণলণভশদন (দবসরকাণর িযাদনলসহ) প্রিার এবাং ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ করা হদে।  

 

বষ যা মমৌসুদম গবাণেপশু ও হাঁস-মুরণগর মরাগ প্রণতদরাদি করণীয় ও  

মকারবাণনর পশুর র্ত্ন ও পণরির্ যা ণবষদয় এবাং ক্ষণতকর িব্য না 

খাওয়াদনার জন্য অিীক গুরুত্ব সহকাদর প্রিার করা প্রদয়াজন মদম য 

উপসণিব (প্রশাসন-৩) সভাদক অবণহত কদরন। এ ণবষদয় 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর ও ণবএলআরআই হদত স্লাইি প্রস্তুতপূব যক তা 

প্রিাদরর উদযাগ গ্রহণ করার জন্য সণিব মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন 

কদরন।  

 

(ক) সমদয়াপদর্াগী ও 

অণিক গুরুত্বপূণ য ণবষয় 

ণনয়ণমত প্রিাদরর 

ণনণমি বাৎসণরক 

মরািম্যাপ প্রস্তুতপূব যক 

তোনুর্ায়ী মরণিও 

মেণলণভশদন 

(মবসরকাণর 

িযাদনলসহ) প্রিার 

এবাং ওদয়বসাইদে 

প্রকাদশর প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদত 

হদব।   

(খ) ণভণিও 

কনিাদরণন্সাং এর 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদত 

হদব। 

(গ) বষ যা মমৌসুদম 

গবাণেপশু ও হাঁস-

মুরণগর মরাগ 

প্রণতদরাদি করণীয় ও  

মকারবাণনর পশুর র্ত্ন, 

পণরির্ যা এবাং 

গবাণেপশু ও মানব 

স্বাদস্থর জন্য ক্ষণতকর 

মর্দকান িব্য না 

খাওয়াদনার জন্য 

প্রিারনা মজারোর 

করদত হদব।  

DG, DoF, 

DG, DLS, 

DG, BFRI, 

DG, BLRI, 

উপপণরিালক, 

মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে তে 

েপ্তর 

৪.৭ অণিে আপণি  
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ক্রিঃ

নাং 

মন্ত্রণালয়/ 

সাংস্থার  

নাম 

গত 

মাদসর 

(এণপ্রল/১

৮) মশদষ 

মমাে 

অণনষ্পন্ন 

আপণির 

সাংখ্যা 

আদলািয 

মাদস 

(মম/১৮) 

প্রাপ্ত 

আপণির 

সাংখ্যা 

আদলািয 

মাদস 

মমাে 

আপণির  

সাংখ্যা 

আদলািয 

মাদস 

আপণি 

ণনষ্পণির 

সাংখ্যা 

আদলািয 

মাদসর 

মশদষ 

অণনষ্পন্ন 

মমাে 

আপণির 

সাংখ্যা  

ণি-

পক্ষীয় 

সভার 

সাংখ্যা 

ণি-

পক্ষীয় 

সভার 

আপণি 

ণনষ্পণির 

সুপাণরশ 

সাংখ্যা 

ণৈ-

পক্ষীয় 

সভার 

সাংখ্যা 

ণৈ-

পক্ষীয় 

সভায় 

আপণি 

ণনষ্পণির 

সুপাণরশ 

সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫(৩+৪)  ৬ ৭(৫-৬) ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ মপ্রাম ০৩ - ০৩ - ০৩ - - - - 

২ ণিওএি ৩৮৪৫ - ৩৮৪৫ ২৮ ৩৮১৭ ০৩ ৭৩ - - 

৩ ণিএলএস ২৯২২ - ২৯২২ ০৩ ২৯১৯ - - - - 

৪ ণবএিণিণস ৫০৯ - ৫০৯ - ৫০৯ - - - - 

৫ ণবএিআর 

আই 

৯১ - ৯১ ০৩ ৮৮ - - - - 

৬ ণবএলআর 

আই 

২৭৮ - ২৭৮ - ২৭৮ - - - - 

৭ এমএিএ ০৫ - ০৫ - ০৫ - - - - 

৮ মপতে ০৩ - ০৩ - ০৩ - - - - 

৯ ণবণভণস ২৩ - ২৩ ০২ ২১ - - - - 

(১) ণনয়ণমত ণি-

পক্ষীয় ও ণৈ-পক্ষীয় 

সভা আদয়াজদনর 

মােদম ণনরীক্ষা 

আপণি ণনষ্পণিকরণ 

অব্যাহত রাখদত হদব।  

(২) েপ্তর/সাংস্থা হদত 

মবণশ মবণশ ণৈ-পক্ষীয় 

সভার কার্ যপৈ 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ 

ণনণিত করদত হদব।  

(৩) সকল েপ্তর/ 

সাংস্থায় আগামী ০১ 

মাদসর মদে 

অভযন্তরীণ ণনরীক্ষা 

কণমটি গঠনপূব যক 

মন্ত্রণালয়দক অবণহত 

যুগ্মসণিব 

(ণনরীক্ষা), সাংস্থা 

প্রিান (সকল)/ 

সহকারী সণিব 

(প্রশাসন-৪) 



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

 মমাে ৭৬৭৯ - ৭৬৭৯ ৩৬ ৭৬৪৩ ০৩ ৭৩ - - 

 

১। গত মাদসর (মম ২০১৮) মশদষ মমাে অণনষ্পন্ন আপণির সাংখ্যা  

৭৬৭৯টি, আদলািয মাদস (জুন ২০১৮) প্রাপ্ত আপণি মনই। মমাে 

আপণির সাংখ্যা ৭,৬৭৯টি, আপণি ণনষ্পণির সাংখ্যা ৩৬টি এবাং 

আদলািয মাদসর মশদষ অণনষ্পন্ন মমাে আপণির সাংখ্যা ৭,৬৪৩ টি।  

২। আদলািয মাদস ণি-পক্ষীয় সভার সাংখ্যা ০৩টি ও আপণি 

ণনষ্পণির সুপাণরশ সাংখ্যা ৭৩ টি। 

৩। আদলািয মাদস মকান ণৈ-পক্ষীয় সভা অনুণিত হয়ণন। 

সকল েপ্তর/সাংস্থায় আগামী ০১ মাদসর মদে অভযন্তরীণ ণনরীক্ষা 

কণমটি গঠনপূব যক মন্ত্রণালয়দক অবণহত করার জন্য সণিব মদহােয় 

ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

করদত হদব।  

  

 

৪.৮ মামলা/ মমাকিমা  

ণনষ্পণি  

  

মামলা/ মমাকিমা সম্পণকযত হালনাগাে তেিঃ  

 

সাংস্থার নাম সুণপ্রম 

মকাে য 

হাইদকাে য  জজ

মকাে য 

প্রশাসণনক/ 

প্রশািঃ 

আণপল 

ট্রাইবুযনাল 

মমাবাইল 

মকাে য 

মমাে ণনষ্পণির 

সাংখ্য 

ণিওএি  - ৫০২ - ২২/ ১২  ২৯৫ ৮৩৩ - 

ণিএলএস ১২ ১০০ ১৬ ৪/৩ ৩৮ ১৭০ - 

ণবএিণিণস ৫ ১৪ ১৬ মিৌজ: ২ - ৩৭ - 

ণবএিআরআই - - - - - ১১ - 

ণবএলআরআই - - - - - ৪ - 

এমএিএ - - - - - - - 

মপ্রাতে - - - - - - - 

ণবণভণস - - - - - - - 

 

মমাে ০৬টি নতুন মামলা এ মাদস পাওয়া মগদছ।  

অণনষ্পন্ন মামলাসমূহ 

ণনষ্পণির ণবষদয় 

ণনয়ণমত 

অনুসরণমূলক 

কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখা এবাং দ্রুত 

ণনষ্পণির ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত হদব।  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল), উপসণিব  

(আইন)  

৪.৯ মপনশন মকইস 

দ্রুত ণনষ্পণি   

মৎস্য অণিেপ্তরিঃ জুন ২০১৮ মাদস ০৬ (ছয়)টি মপনশন মকস 

পাওয়া মগদছ এবাং ০৪টি মপনশন মকস ণনষ্পণি হদয়দছ। ০২ (দুই)টি 

মপনশন মকদসর অণিে সাংক্রান্ত মতামদতর জন্য পৈ মেয়া হদয়দছ। 

 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ জুন ২০১৮ মাদস ৩ (ণতন)টি মপনশন মকস 

ণনষ্পণি হদয়দছ এবাং আদরা মপনশন মঞ্জুদরর আদবেন পাওয়া 

মগদছ। তন্মদে িলণত মাদস ১টি ণনষ্পণি হদয়দছ। বাণক ০৪টি 

প্রণক্রয়ািীন আদছ।    

 

মপনশদনর সুণবিাদথ য মন্ত্রণালদয়র কম যকতযা-কম যিারীদের তাণলকা 

দ্রুত প্রকাশ করার জন্য সভাপণত ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

(১) অণিেপ্তর/ েপ্তর/ 

সাংস্থার মপনশন 

মকইসগুদলা 

অগ্রাণিকার ণভণিদত 

দ্রুত ণনষ্পণিসহ 

পিআরএল-এ গমনের 

তাপরনের দু’মাস পূনব ে 

মঞ্জুরী আনেশ জাপর   

করদত হদব।    

(২) প্রদতযক েপ্তর/ 

সাংস্থায় কল্যাণ 

কম যকতযা ণনদয়াগ 

করদত হদব।  

(৩) কম যকতযাদের 

অবসর/ ণপআরএল-

এ গমদনর জন্য 

তাণলকা মন্ত্রণালদয়র 

কল্যাণ কম যকতযা 

প্রকাশ করদবন।   

যুগ্মসণিব (মৎস্য/ 

প্রাণণসম্পে-২), 

যুগ্ম-সণিব 

(প্রাণণসম্পে-১), 

DG, DOF,  

DG, DLS  

৪.১০ 

 

মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর 

হালনাগাে গাণড়র 

সাংখ্যা ণনি যারণ 

 

মৎস্য অণিেপ্তর ও প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর গাণড় TO&E 

ভুক্তকরদণর ণনণমি 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 পৈ মপ্ররণ করা হদয়দছ। 

মৎস্য অণিেপ্তর, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর ও ণবএলআরআই হদত 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র িাণহো 

অনুর্ায়ী মৎস্য 

অণিেপ্তর, প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর ও 

ণবএলআরআই হদত 

যুগ্মসণিব (মৎস্য) 

যুগ্মসণিব (প্রাস-

১/ বাদজে)/  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)/ সাংণিষ্ট 

কম যকতযা 



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

  আগামী সমন্বয় সভার পূদব য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র িাণহো অনুর্ায়ী 

পুনিঃ প্রস্তাব মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করার জন্য সভাপণত ণনদে যশনা প্রোন 

কদরন।  

 

দ্রুত পুনিঃ প্রস্তাব 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ 

করদত হদব।    

৪.১১ জনবদলর 

িাোদবইজ 

প্রস্তুতকরণ   

সকল সাংস্থার জনবদলর িাোদবইজ (Database) ণনয়ণমত 

আপদিে করা হদে।  

 

জনবদলর িাোদবইজ 

ণনয়ণমত আপদিে 

করদত হদব।  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)   

৪.১২ বদকয়া ণবদুযৎ ণবল 

ও ভূণম উন্নয়ন কর 

পণরদশাি    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এ মন্ত্রণালদয়র অিীন েপ্তর/ অণিেপ্তর/ সাংস্থার বদকয়া ণবদুযৎ ণবল 

ও ভূণম উন্নয়ন কদরর (বরাি ও ব্যয়) ণববরণ ণনম্নরূপ (জুন ২০১৮):  

 

সাংস্থার 

নাম 

ণবদুযৎ ণবল 

২০১৭-২০১৮ 

ভূণম উন্নয়ন কর 

২০১৭-২০১৮ 

মপৌর কর 

২০১৭-২০১৮ 

বরাি ব্যয় বরাি ব্যয়  বরাি ব্যয় 

ণিওএি ৪২৩০০০

০০/ 

৩৬০৩৩

৪০২ 

১৪০০০০

০০/ 

১৩৬৬২,৫

৬১/ 

৮২০০০

০০ 

৭৭৬৪৭

৭৬/ 

ণিএলএ

স 

৯৬৯১১ ৪৫৪০

৭ 

১৬৯৮৫ ১৮১২ ১৯৮৩

১ 

৯৩৮৭ 

ণবএিণি

ণস 

- - - - - - 

ণবএিআর

আই 

ণবদুযৎ ণবল এবাং ভূণম উন্নয়ন কর ণনয়ণমত পণরদশাি করা 

হদে।  

ণবএলআর

আই 

ণবদুযৎ ণবল এবাং ভূণম উন্নয়ন কর ণনয়ণমত পণরদশাি করা 

হদে। 

এমএি

এ 

একাদিণমর ণবদুযৎ ণবল ও  গ্যাদসর ণবল হালনাগাে 

পণরদশাণিত আদছ। একাদিণমদত ণনজস্ব গভীর নলকূদপর 

পাণন ব্যবহৃত হয়। একাদিণমর মভাগেখলািীন ১০.৩৩ 

একর ভূণম বাাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কদপ যাদরশন হদত 

ইজারা গৃহীত ণবিায় ভূণম উন্নয়ন কর উক্ত সাংস্থার 

মােদম ণনয়ণমত পণরদশাি করা হদে।  

মপ্রাতে ণবদুযৎ ণবল এবাং ভূণম উন্নয়ন কর ণনয়ণমত পণরদশাি করা 

হদে।  

ণবণভণস  ণনয়ণমত ণবদুযৎ ণবল পণরদশাি করা হদে।  
 

(ক) বদকয়া ণবদুযৎ 

ণবল, পাণনর ণবল, 

গ্যাদসর ণবল, ভূণম 

উন্নয়ন কর ও মপৌর 

কর পণরদশািপূব যক 

সকল সাংস্থা মথদক 

হালনাগাে তে এ 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ 

করদত হদব।   

(খ) ণবল পণরদশাদির 

ব্যথ যতার োয় সাংণিষ্ট 

কম যকতযাদক বহন 

করদত হদব। 

 

 

অণতিঃ সণিব 

(সকল), 

যুগ্মসণিব 

(বাদজে), 

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)  

৪.১৩ জরাজীণ য/ মমরামত 

অদর্াগ্য ভবন 

অপসারণ  

 

সাংস্থা/অণিেপ্তদরর 

নাম 

জরাজীণ য স্থাপনার 

সাংখ্যা 

অদকদজা 

মঘাণষত 

স্থাপনার 

সাংখ্যা 

ণনলাম/ 

অপসারণকৃত 

স্থাপনার সাংখ্যা 

মৎস্য অণিেপ্তর ৮৭টি ৩০টি -- 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর 

-- ০৪টি -- 

ণবএিআরআই ইনণিটিউদের পুরাতন/ জরাজীণ য ভবদনর 

স্থদল অবকাঠাদমা ণনম যাদণর জন্য ইদতামদে 

কক্সবাজারস্থ সামুণিক মৎস্য ও প্রযুণক্ত মকদন্দ্র 

"সামুণিক মৎস্য গদবষণা মজারোরকরণ ও 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন প্রকল্প" এবাং িাঁেপুরস্থ 

নেী মকদন্দ্র "ইণলশ গদবষণা প্রকল্প" গ্রহণ করা 

হদয়দছ। অনুরুপ একটি প্রকল্প বতযমাদন 

মন্ত্রণালদয় প্রণক্রয়ািীন আদছ। 

ণবএলআরআই -- -- -- 

ণবএিণিণস -- -- -- 

(ক) মৎস্য অণিেপ্তর 

ও প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তরসহ অন্যান্য 

সাংস্থা হদত মজলা 

কনদিমদনশন 

কণমটির মােদম 

অপসারণদর্াগ্য সকল 

পুরাতন/ জরাজীণ য 

ভবন র্থার্থ 

প্রণক্রয়ার মােদম দ্রুত 

ণনলাদম ণবক্রয় করদত 

হদব।   

(খ) সাংস্থা হদত 

অিীনস্থ েপ্তরসমূদহ এ 

ণবষদয় তাণগে প্রোন 

ও ণনয়ণমত অগ্রগণত 

প্রণতদবেন মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ করদত হদব।  

যুগ্মসণিব 

(মৎস্য), 

যুগ্মসণিব (প্রাস-

১), যুগ্মপ্রিান, 

DG, DOF, 

DG, DLS 
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সভায় জরাজীণ য ভবন অপসারণ/ ণনষ্পণিদত কার্ যকর অগ্রগণত হদে 

না মদম য মতামত প্রকাশ করা হয়। জরাজীণ য ভবন ণবণি মমাতাদবক 

দ্রুত অপসারণ/ ণনষ্পণির উদযাগ গ্রহণ, এ ণবষদয় তোরণক 

মজারোরকরণ ও ণনয়ণমত বাস্তবায়ন অগ্রগণত প্রণতদবেন প্রোদনর 

জন্য সভাপণত ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

 

 

(গ) পুরাতন/ জরাজীণ য 

ভবদনর স্থদল নতুন 

স্থাপনা/ অবকাঠাদমা 

ণনম যাদণর প্রকল্প গ্রহণ 

করদত হদব।  

৪.১৪ আই,টি ণবষয়   

মাদসর নামিঃ জুন ২০১৮ 

 

েপ্তর/ সাংস্থা প্রাপ্ত পৈ ণনষ্পণিকৃত 

পৈ 

ই-িাইদল 

ণনষ্পণিকৃত 

সাংখ্যা 

মন্ত্রণালয় ও 

সাংস্থার ই-

িাইদল পৈ 

জাণরর সাংখ্যা 

মৎস্য 

অণিেপ্তর 

১২,৯৬০ - ১০,৬৩৯ ২,৪২৬ 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর 

৩৯ ৮৫ ৫৫ ১২ 

ণবএিআরআই - - - - 

ণবএলআরআই - - - - 

ণবএিণিণস - - - - 

মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে 

তে েপ্তর 

- - - - 

মমণরন 

ণিশাণরজ 

একাদিণম 

- - - - 

বাাংলাদেশ 

মভদেণরনাণর 

কাউণন্সল 

- - - - 

 

(ক) সকল সাংস্থায় 

ই-িাইণলাং বাস্তবায়ন 

ণনণিত করদত হদব। 

ই-িাইণলাং এর 

মােদম সণিব 

মদহােদয়র ণনকে 

পৈ মপ্ররণ করদত 

হদব।    

(খ) মন্ত্রণালদয়র 

কম যকতযা ও সাংস্থা 

প্রিানদের মাদঝ গ্রুপ 

মমইল িালু করদত 

হদব।  

(গ) স্বাক্ষরযুক্ত ও 

ণপওন বই এর 

মােদম প্রাপ্ত পৈ 

ব্যণতত অন্য মকান 

ণবষদয় ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ করা র্াদব না। 

(ঘ) ণবএিণিণস-মত 

ই-িাইণলাং িালু 

করদত হদব।  

 

অনুণবভাগ প্রিান 

(সকল),   

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)   

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

মিব্রুয়াণর ২০১৮ তাণরখ বাাংলাদেশ ণশল্পকলা একাদিণমর আে য 

গ্যালাণরদত ইদনাদভশন মশাদকণসাং অনুণিত হয়।  

মৎস্য অণিেপ্তরিঃ (ক) ণবগত ২৮/০২/২০১৮ ণর.তাণরদখ মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় কর্তযক আদয়াণজত ২য় পর্ যাদয়র ইদনাদভশন 

মশাদকণসাং কম যশালায় মৎস্য অণিেপ্তদরর ১৫টি ইদনাদভশন প্রেশ যন 

করা হদয়দছ।  

(খ) মন্ত্রণালয় ও এটুআই হদত প্রাপ্ত সুপাণরদশর ণভণিদত পরবতী 

কার্ যক্রম গ্রহণ করা হদব।  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ ২০১৭ সাদলর বাণষ যক ইদনাদভশন 

কম যপণরকল্পনার বাৎসণরক প্রণতদবেন আকাদর ত্রতরী করা হদয়দছ। 

ঢাকার বাণহদর মজলা পর্ যাদয় উন্নয়ন কম যসূিীর অাংশ ণহসাদব 

ইদনাদভশন মপ্রাগ্রাম বাস্তবায়ন িলমান আদছ।  

মন্ত্রণালয় কর্তযক ইদনাদভশন মপ্রাগ্রামটি ঢাকার বাইদর ণবভাগীয় 

শহদর আদয়াজন করার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হদল 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর এ ণবষদয় সহদর্াণগতা প্রোন করদব। 

১। মমাবাইল এস. এম. এস সাণভ যদসর মােদম প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর মসবা প্রোন কার্ যক্রম সম্পন্ন হদয়দছ। গত 

(ক) ইদনাদভশন 

কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব।      

(খ) মশাদকণসাং এর 

বাস্তবায়ন অগ্রগণত 

প্রণতদবেন ণেদত 

হদব।  

িীি ইদনাদভশন 

অণিসার, 

 সাংস্থা প্রিান 

(সকল) 
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৩০/১০/২০১৬ তাণরদখ মাননীয় মন্ত্রী মদহােয় এস, এম, এস সাণভ যস 

উদভািন কদরন। বতযমাদন ণনয়ণমতভাদব প্রণতণেনই (২৪ ঘন্টা, 

সপ্তাদহ ৭ ণেন) এস, এম, এস সাণভ যদসর মােদম কৃষক ও 

খামারীদের প্রদের উির মেওয়া হদে। বতযমাদন সাণভ যসটি বন্ধ 

রদয়দছ তদব সাণভ যসটি িলমান রাখার মিষ্টা করা হদে। 

২। এটুআই মপ্রাগ্রাম, প্রিানমন্ত্রীর কার্ যালয় হদত এ পর্ যন্ত ১৫৪ জন 

মাঠ পর্ যাদয়র কম যকতযাদক, নাগণরক মসবায় উভাবন প্রণশক্ষণ প্রোন 

করা হদয়দছ।  

৩। ২৬টি ইদনাদভশন প্রকল্প িলমান আদছ। 

৪। মসবা সহজীকরদণর অাংশ ণহদসদব প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর মপাণি 

ও মিইণর খামার মরণজদেশন ও নবায়ন কার্ যক্রম গ্রহন কদরদছন। 

গাজীপুর মজলায় পাইলটিাং কার্ যক্রম িলমান রদয়দছ। 

৫। প্রাণণসম্পদের মসবাোন কার্ যক্রম ণহসাদব ’Livestock 

Diary’ Mobile এবস িলমান আদছ।   

৬। Digitalization of Artificial 

Insemination Service শীষ যক ইদনাদভশন উদযাগটি 

এটুআই কর্তযক প্রাথণমকভাদব ণনি যাণরত হদয়দছ। এটুআই এর সাণব যক 

ইদনাদভশন িান্ড প্রাপ্ত হদয়দছ।  ঝালকাঠির নলণছটি উপদজলায় এই 

কার্ যক্রম িলমান আদছ। 

৭। ই-মভে সাণভ যস কার্ যক্রম বাস্তবায়নািীন আদছ। National 

data centre এ Hosting করা হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অথ য 

বছদর কাজ সমাপ্ত হদল কার্ যক্রম িালু হদব। 

৮। ৩৯ টি উপদজলা ৩৯ টি ইউণনয়দন প্রাণণ স্বাস্থয মসবা মকন্দ্র স্থাপন 

করা হদয়দছ। মসবাোন কার্ যক্রম িলমান আদছ। 

(খ) মাননীয় মন্ত্রী জনাব নারায়ন িন্দ্র িন্দ ও সণিব, মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় মদহােদয়র উপণস্থণতদত গত ২৮/০২/২০১৮ 

তাণরদখ প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ইদনাদভশন সমূদহর মশাদকণসাং 

সিল ভাদব সম্পন্ন হদয়দছ। 

ণবএিণিণসিঃ ণসদ্ধাদন্তর আদলাদক ব্যবস্থা মনয়া হদে।  

ণবএিআরআইিঃ ইদনাদভশন কার্ যক্রম িলমান রদয়দছ। প্রণতদবেন 

মপ্ররণ অব্যাহত রদয়দছ।  

ণবএলআরআইিঃ ণনদে যশনা অনুসরণ করা হদে। 

বাাংলাদেশ মভদেণরনাণর কাউণন্সলিঃ ইদনাদভশন কার্ যক্রম অব্যাহত 

আদছ। মশাদকণসাং এর বাস্তবায়ন অগ্রগণত প্রণতদবেন ণনয়ণমত মপ্ররণ 

করা হদয়দছ। 

মমণরন ণিশাণরজ একাদিণমিঃ বাণষ যক ইদনাদভশন কম যপণরকল্পনা দ্রুত 

মপ্ররণ করা হদব।  

৪.১৬ ত্রবদেণশক প্রণশক্ষণ  

   

মন্ত্রণালদয়র অিীন সকল সাংস্থা হদত ণবদেদশ প্রণশক্ষণ/ সভা/ 

মসণমনার/ কম যশালা/ ণশক্ষাসির ইতযাণেদত অাংশগ্রহদণর ণনণমি 

মদনানয়ন প্রস্তাদবর সাদথ ণপণিএস সাংযুক্ত করা হদে এবাং 

প্রণশক্ষণ/ সভা/ মসণমনার/ কম যশালা/ ণশক্ষাসির মশদষ মেদশ 

প্রতযাবতযদনর পর ণনয়ণমত ণি-ণিণিাং করা হদে।  

মর্সকল কম যকতযাগণ ইণতমদে ণবদেশ ভ্রমণ কদরনদছন মসসকল 

কম যকতযাগণ ণবদেশ ভ্রমদণর উপর আগামী ১৫ ণেদনর মদে সণিব 

বরাবর প্রণতদবেন জমা মেয়ার জন্য সভাপণত ণনদে যশনা প্রোন 

কদরন।  

মন্ত্রণালদয়র 

কম যকতযাগণদক 

মন্ত্রণালদয় ও সাংস্থার 

কম যকতযাগণদক 

সাংণিষ্ট সাংস্থা/ 

মন্ত্রণালদয় ১৫ ণেদনর 

মদে প্রণতদবেন 

জমা ণেদত হদব এবাং 

ণনয়ণমত ণিণিণিাং 

করদত হদব।  

অণতিঃসণিব 

(প্রশাসন), 

সাংস্থা প্রিান 

(সকল) 

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

কদপ যাদরশন, বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণিটিউে, বাাংলাদেশ 

প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণিটিউে এ ই-মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত েরপৈ 

আহ্বান করা হদে। অন্যান্য সাংস্থা হদত ই-মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত 

(ক) সকল সাংস্থা 

কর্তযক বাস্তবায়নািীন 

সকল প্রকদল্পর 

েরপদৈর কার্ যক্রম 

অণতিঃ সণিব 

(প্রশাসন), সাংস্থা 

প্রিান (সকল)  
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েরপৈ আহ্বাদনর কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন। এ মন্ত্রণালয় হদত ই-

মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত কণম্পউোর ক্রদয়র জন্য েরপৈ আহ্বান করা 

হদয়দছ।  

ই-মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত েরপদৈর কার্ যক্রম আদরা বৃণদ্ধ করার জন্য 

সভাপণত ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

ই-মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত 

সম্পন্ন করদত হদব।  

(খ) মেন্ডার কার্ যক্রদম 

স্বেতা ণনণিত 

করদত হদব।  

৪.১৮ অভযন্তরীণ প্রণশক্ষণ   এ মন্ত্রণালয় এবাং এর অিীন সকল সাংস্থার কম যকতযা-কম যিারীদের 

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

আদছ।  

মৎস্য অণিেপ্তরিঃ মৎস্য অণিেপ্তদরর কম যকতযা-কম যিাণরদের বাণষ যক 

৬০ ঘন্টা প্রণশক্ষণ লক্ষযমাৈার ণবপরীদত জুন, ২০১৮ মাস পর্ যন্ত 

গদড় ৬০ ঘন্টা প্রণশক্ষণ সম্পন্ন হদয়দছ।  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ (ক) প্রণশক্ষণ কার্ যক্রম অব্যাহত আদছ। 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর জুন ২০১৮ মাদস ৪৬৭ জন প্রণশক্ষনাথী 

অভযন্তরীন প্রণশক্ষদণ অাংশ গ্রহন কদরন। 

(খ) সরকারী ক্রয় ও সাংগ্রহ, অণিে আপণি ও ণনষ্পণি, APA, 

শুদ্ধািার ণবভাগীয় আইন ও ণবণি ণবিান সম্পদকয প্রণশক্ষণ মেয়া হয়।  

ণবএিণিণসিঃ কদপ যাদরশদনর অভযন্তরীন প্রণশক্ষণ কার্ যক্রম িলমান 

রদয়দছ।  
ণবএিআরআইিঃ অনুসরণ করা হদে।  

ণবএলআরআইিঃ জুন ২০১৮ সাল পর্ যন্ত ৬০ জন ঘন্টা প্রণশক্ষণ 

কার্ যক্রম বাস্তবাণয়ত হদয়দছ।  

বাাংলাদেশ মভদেণরনাণর কাউণন্সলিঃ জুন ২০১৮ সাল পর্ যন্ত ৬০ জন 

ঘন্টা প্রণশক্ষণ কার্ যক্রম বাস্তবাণয়ত হদয়দছ।  

(ক) মন্ত্রণালয় ও 

আওতািীন সকল 

সাংস্থায় বাণষ যক ৬০ 

ঘন্টা কম যকালীন 

প্রণশক্ষণ কার্ যক্রম 

অব্যাহত রাখদত 

হদব।  

(খ) মন্ত্রণালদয়র 

প্রণশক্ষণ কম যসূণিদত 

বাাংলাদেদশর 

সাংণবিান, সরকাণর 

ক্রয় ও সাংগ্রহ, 

মামলা োদয়র ও 

পণরিালনা, ণবভাগীয় 

মামলার তেন্ত পদ্ধণত 

ইতযাণে ণবষয় 

অন্তভূ যক্ত করদত হদব।  

অণতিঃসণিব 

(প্রশাসন) 

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)  

৪.১৯ জাতীয় শুদ্ধািার 

মকৌশল  

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

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগণত পণরবীক্ষণ কাঠাদমা (হাি য কণপ ও 

সিে কণপ) ৩ জুলাই ২০১৮ তাণরদখ মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ মপ্ররণ 

করা হদয়দছ।  

জাতীয় শুদ্ধািার 

মকৌশল ণবষদয় 

সকলদক সদিতন 

করাসহ তা সকল 

পর্ যাদয় প্রণতপালন 

করদত হদব।   

অণতিঃ সণিব 

(প্রাণণসম্পে-২), 

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)   

৪.২০ অণভদর্াগ ণনষ্পণি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালদয়র অিীন সকল সাংস্থায় সহদজ দৃণষ্টদগাির হয় 

এমন স্থাদন অণভদর্াগ বাক্স স্থাপন করা হদয়দছ। জুন ২০১৮ মাদস 

প্রাপ্ত অণভদর্াগসমূহ সাংণিষ্ট কণমটির মােদম ণনষ্পণির ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হয়। 

মৎস্য অণিেপ্তরিঃ মৎস্য অণিেপ্তদরর ণনি তলায় সহদজ দৃণষ্টদগাির 

হয় এমন স্থাদন অণভদর্াগ বাক্স স্থাপন করা হদয়দছ। জুন, ২০১৮ 

মাদস মকাদনা অণভদর্াগ পাওয়া র্ায়ণন।  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ অণভদর্াগ ণনষ্পণির জন্য স্বে বাক্স স্থাপন 

করা হদয়দছ। উপপণরিালক, প্রশাসন মিাকাল পদয়দন্টর োণয়দত্ব 

ণনদয়াণজত। অণভদর্াগ বাদক্স অণভদর্াগ পাওয়া মগদল তা দ্রুত 

ণনষ্পণির প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হদয় থাদক। জুন ২০১৮ 

মাদস ৩০টি অণভদর্াগ পাওয়া মগদছ এবাং তা ণনষ্পণি করা হদয়দছ।   

ণবএিণিণসিঃ  অণভদর্াগ বাদক্স প্রাপ্ত অণভদর্াগ দ্রুত ণনষ্পণি করা 

হয়।   

ণবএিআরআইিঃ জুন ২০১৮ মাদস অণভদর্াগ বাদক্স মকান অণভদর্াগ 

পাওয়া র্ায়ণন। 

ণবএলআরআইিঃ অণভদর্াগ বাক্স দৃণষ্টদগাির হয় এমন স্থাদন স্থাপন 

করা হদয়দছ এবাং কণমটি গঠন কদর অণভদর্াগগুদলা সাংগ্রহ কদর 

দ্রুত ণনষ্পণির ব্যবস্থা গ্রহদণর উদযাগ মনয়া হদয়দছ। 

মমণরন ণিশাণরজ একাদিণমিঃ অণভদর্াগ বক্স স্থাপন করা হদয়দছ। 

অণভদর্াগ বাদক্স অণভদর্াগ পাওয়া র্ায়ণন।  

বাাংলাদেশ মভদেণরনাণর কাউণন্সলিঃ অণভদর্াগ বক্স স্থাপন করা 

অণভদর্াগ বাদক্স প্রাপ্ত 

অণভদর্াগ দ্রুত 

ণনষ্পণি করদত হদব।   

 

অণতণরক্ত সণিব 

(প্রশাসন), 

যুগ্মসণিব (প্রাস-

১), 

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)/ 

উপসণিব 

(প্রশসন-২) 



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

হদয়দছ। জুন ২০১৮ মাদস অণভদর্াগ অণভদর্াগ পাওয়া র্ায়ণন।  

৪.২১ জাতীয় 

প্রাণণসম্পে সপ্তাহ 

পালন 

প্রণত বছর জাতীয় প্রাণণসম্পে মসবা সপ্তাহ পালদনর লদক্ষয 

র্থাসমদয় প্রস্তুণত গ্রহদণর কার্ যক্রম অব্যাহত থাকদব। 

প্রণতবছর জাতীয় 

প্রাণণসম্পে সপ্তাহ 

পালদনর ণসদ্ধান্ত 

গৃণহত হয় এবাং এ 

লদক্ষয র্থাসমদয় 

প্রস্তুণত গ্রহণ করদত 

হদব।  

অণতিঃ সণিব 

(প্রাস-২)/ 

যুগ্মসণিব (প্রাস-

১), 

মহাপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর  

 

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   

প্রশাসপেক উন্নয়ে সংক্রান্ত সপিব কপমটিনত উিস্থািনের জন্য 

২০/০৫/২০১৮ তাপরনে প্রস্তাব প্রপ্ররণ করা হনয়নে। 

মৎস্য অণিেপ্তদরর 

কম যকতযা/ কম যিারীদের 

(নন-কযািার) ণনদয়াগ 

ণবণির ণবষদয় 

অনুসরণমূলক কার্ যক্রম 

অব্যাহত রাখদত হদব।  

যুগ্মসণিব 

(মৎস্য),  

DG, DOF/ 

উপসণিব 

(মৎস্য-১)  

৫.২ মৎস্য অণিেপ্তদরর 

১৫৩১টি পে 

রাজস্বখাদত সৃজন  

এ পবষনয় প্রধােমন্ত্রীর কার্ োলনয়র সপিব বরাবনর পবস্তাপরত তথ্যাপে 

উনেে কনর  সেয় অবগপতর জন্য ২৯/০৫/২০১৮ তাপরে িত্র প্রপ্ররণ 

করা হনয়নে।  

এ ণবষদয় 

অনুসরণমূলক 

কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব।  

যুগ্মসণিব 

(মৎস্য),  

DG, DOF/ 

উপসণিব 

(মৎস্য-১)  

 

৬। প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর  
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৬.১ ক্ষুি, মাঝাণর ও বড় 

মপাণি িাম য এবাং 

ণিিণমল 

মরণজদেশন 

(ক) জুন ২০১৮ পর্ যন্ত হালনাগাে ণনবণন্ধত খামাদরর সাংখ্যা ণনম্নরুপিঃ 

 

খামার মম/১৮ পর্ যন্ত জুন/১৮ মাদস জুন/১৮ পর্ যন্ত 

সব যদমাে 

গাভীর খামার ৫৮,৫৯৫ ১৮ ৫৮,৬১৩ 

ছাগদলর খামার ৩,৯৫৫ ০৮ ৩,৯৬৩ 

মভড়ার খামার ৩,৬৩৭ ০৬ ৩,৬৪৩ 

মমাে ৬৬,১৮৭ ৩২ ৬৬,২১৯ 

িয়লার খামার ৫৪,০৯৫ ০৫ ৫৪,১০০ 

মলয়ার খামার ১৮,৭৭২ ০১ ১৮,৭৭৩ 

হাঁস খামার ৭,৭১৪ ০১ ৭,৭১৫ 

হযািারী/ প্যাদরন্ট 

িক 

২০৮ - ২০৮ 

গ্রযান্ড প্যাদরন্ট িক ১৬ - ১৬ 

মমাে হাঁস-মুরগীর 

খামার 

৮০,৮০৫ ০৭ ৮০,৮১২ 

সব যদমাে খামার ১,৪৭,০৭০ ৩৯ ১,৪৭,১০৯ 

 

ল্যাবদরেরী মরণজদেশদনর জন্য ৩(ণতন)টি আদবেন পৈ পাওয়া 

ণগয়াদছ। আদবেন পদৈর আদলাদক র্ািাই বাছাইদয়র জন্য কণমটি 

ক) মেদশর সকল 

মবসরকাণর খামার, 

ণিিণমল ও 

ল্যাবদরেণর ণনবন্ধদনর 

আওতায় আনার জন্য 

কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব। 

খ) মিকণলি ত্রতরী 

কদর ণিি ণমল 

ণনয়ণমত 

পণরেশ যনপূব যক মাদস 

কতটি ণিিণমল 

পণরেশ যন করা হদয়দছ 

মস ণবষদয় মন্ত্রণালদয় 

ণরদপাে য ণেদত হদব।  

গ) মানণনয়ন্ত্রণ 

গদবষণাগার 

যুদগাপদর্াণগ করা ও 

মবশী মবশী নমুনা 

মপ্ররণপূব যক মৎস্য ও 

পশু খাদযর গুনগত 

অণতিঃ সণিব 

(প্রাস-২), 

যুগ্মসণিব (প্রাস-

১), 

মহাপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর 



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

গঠন করা হদয়দছ এবাং কণমটির কার্ যক্রম িলমান আদছ। 

খ) ১.  জুন/১৮ মাদস ০৪ টি ণিি ণমল পণরেশ যন করা হদয়দছ। খাদয 

ক্ষণতকারক উপাোন ব্যবহার ণনদষি এবাং খায সাংরক্ষণ ণবষদয় 

পরামশ য প্রোন করা হদয়দছ। 

খ) ২. জুন/১৮ মাদস মমাবাইল মকাদে যর সাংখ্যা- ১৩টি এবাং মমাে 

৭৯,০০০/- োকা। জণরমানা করা হদয়দছ। 

মমাবাইল মকাে য পণরিালনা পূব যক সতকযতামূলক বাতযা ও পরামশ য 

প্রোন করা হদয়দছ। 

জনস্বাস্থয ণবদবিনায় পশু জবাইদয়র পূদব য পশুর স্বাস্থয পরীক্ষা এবাং 

ণবণি মমাতাদবক মাাংস সাংরক্ষণ করদত বলা হদয়দছ এর ব্যত্বয় ঘেদল 

পরবতীদত আইন অমান্যকারীর ণবরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা 

হদব।  

মান ণনণিত করদত 

হদব।  

৬.২ ণঝনাইেহ মভদেণরনাণর 

কদলদজর  জনবল 

ণনদয়াগ 

 

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

সরকার ও বােী পদক্ষর শুনানী অদন্ত ণবগত ২১/০১/২০১৮ তাণরদখ 

মাননীয় হাইদকাে য কর্তযক রায় মঘাষনা করা হয়। ণবজ্ঞ এযােনী 

মজনাদরল মদহােয় সূদৈ জানা র্ায় ণকছু গাইি লাইন/ অবজারদবশন 

সহকাদর সাংণিষ্ট ৩টি ণরে মামলা ণনষ্পণি হয়। এর মদে 

১১৬৫৯/১৫ ও ২১৭৩/১৫এর রাদয়র সাটি যিাইি কণপ পাওয়া মগদছ। 

বাকী ৭৬৪৩/১৬ এর রাদয়র সাটি যিাইি এখনও পাওয়া র্ায় নাই।  এ 

ণবষদয় অণিেপ্তদরর আইন কম যকতযা আোলদতর সাদথ মর্াগাদর্াগ 

অব্যাহত রাখদছন।  

 

আোলদতর ণনদষিাজ্ঞা 

Vacate করার 

উদযাগ গ্রহণ করদত 

হদব।   

যুগ্মসণিব (প্রাস-

৪), যুগ্মপ্রিান, 

মহাপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর  

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 হদয়ণছল। পরবতীদত জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় গত ১২/৩/২০১৮ তাণরদখ ণকছু তোণে মিদয় পৈ মপ্ররণ 

কদর। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র িাণহত তোণে প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

হদত পাওয়ার পর তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ।  

 

অনুসরণমূলক 

কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব।  

যুগ্মসণিব (প্রাস-

১) DG, 

DLS 

 

 

৭। বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণিটিউে  
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৭.১ বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা 

ইনণিটিউদের 

কল্যাণ তহণবদলর 

অনুমণত  

বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণিটিউদের কম যকতযা-

কম যিারীদেরদক কল্যাণ তহণবল ও মর্ৌথবীমা তহণবদল 

অন্তভূ যক্ত করদণর ণবষদয় গত ১৩ মাি য ২০১৬ তাণরদখ 

অনুণিত ণবএিআরআই এর মবাি য অব গভণ যরস এর 

৩৬তম সভায় ণসদ্ধান্ত গৃণহত হয়।  

 

কল্যাণ তহণবদলর 

অনুদমােন মিদয় পুনিঃ 

প্রস্তাব মপ্ররণ করদত হদব। 

যুগ্মসণিব (মৎস্য) 

মহাপণরিালক, 

ণবএিআরআই/ 

উপসণিব (মৎস্য-৫) 

 

৮। বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণিটিউে 
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৮.১ বাাংলাদেশ 

প্রাণণসম্পে  গদবষণা 

ইনণিটিউদের 

৩৯৪টি পে সৃজন 

  

অথ য ণবভাগ ২৬/৬/২০১৮ তাণরদখ ণবএলআরআই এর 

জন্য রাজস্ব খাদত ১৩৯টি 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। 

 

অথ য ণবভাদগর সেণতপদৈর (গ) শতয মমাতাদবক এ 

ণবএলআরআই এর ৩৯৪টি 

পে রাজস্বখাদত সৃজদনর 

ণবষদয় অনুসরণমূলক 

কার্ যক্রম অব্যাহত রাখদত 

হদব।  

 

অণতিঃ সণিব (প্রাস-

২), মহাপণরিালক, 

ণবএলআরআই/ 

উপসণিব (প্রাস-২)  



মন্ত্রণালয় হদত ০৯/৭/২০১৮ তাণরদখ ণবএলআরআই এর 

অস্থায়ীভাদব রাজস্ব খাদত সৃজন ১৩৯টি পে (১ম পর্ যাদয় 

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

২০২১ অথ য বছদর ৪৪টি) আউে মসাণস যাং (Out 

sourcing)-এর মােদম পূরণদর্াগ্য পেগুদলা ব্যণতত 

অবণশষ্ট পদের মবতন মেল অথ য ণবভাদগর বাস্তবায়ন 

অনুণবভাগ হদত ণনি যারদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর 

প্রস্তাব অথ য ণবভাগ, অথ য মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ। 

 

৯। মমণরন ণিশাণরজ একাদিণম  

 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৯.১ মমণরন ণিশাণরজ 

একাদিণমর কম যকতযা 

ও কম যিারী ণনদয়াগ 

ণবণিমালা-২০১৬ 

অনুদমােন  

 

মমণরন ণিশাণরজ একাদিণমর ণনদয়াগ ণবণিমালা-২০১৬ 

চূড়ান্তকরদণর লদক্ষয নণথ ০৩/৫/২০১৮ তাণরদখ 

মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক ণবভাদগ মপ্ররণ করা 

হদয়দছ। অযাবণি নণথ মিরৎ পাওয়া র্ায়ণন।   

  

ণবষয়টির অনুসরণমূলক 

কার্ যক্রম অব্যাহত রাখদত 

হদব। 

উপসণিব (মৎস্য-৩), 

অেক্ষ, মমণরন 

ণিশাণরজ একাদিণম  

৯.২ প্রকল্প প্রণয়ন  মমণরন ণিশাণরজ একাদিণম কর্তযক “ণসমুদলের মবইজি 

মট্রণনাং িযাণসণলটিজ স্থাপন” সাংক্রান্ত নতুন প্রকদল্পর 

ণিণজণবণলটি িাণি করার ণনণমদি কনসালদেন্ট 

ণনদয়াদগর লদক্ষয প্রশাসণনক মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব মপ্ররণ করা 

হদয়দছ। 

 

দ্রুত প্রকল্প প্রণয়নপূব যক 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করদত 

হদব। 

যুগ্মপ্রিান, উপসণিব 

(মৎস্য-৩), অেক্ষ, 

মমণরন ণিশাণরজ 

একাদিণম 

 

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

    

 

স্বাক্ষণরত/- 

২২/৭/২০১৮ 

(মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল) 

সণিব 

 


