গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অণিশাখা
বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রিালয় সংবিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবিশ্রুবি ও বনর্দ েশনাসমূর্ের উপর অনুবিি সভার কার্ েবিিরিীঃ
সভাপণত

:

মমাোঃ রইছউল আলম মন্ডল, সণিব, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়।

সভার স্থান

:

মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র সদেলন কক্ষ।

তাণরখ ও সময়

:

২৬ ণিদসম্বর ২০১৮ ও মবলা ০১.৩০ ঘটিকা

সভায় উপণস্থত কমমকতমাদের তাণলকা

:

পণরণশষ্ট-‘ক’ মত সাংযুক্ত আদছ।

সভাপণত উপণস্থত সকলদক স্বাগত জাণনদয় সভার কাজ শুরু কদরন। ণতণন মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় সাংণিষ্ট মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর
প্রণতশ্রুণত ও ণনদে মশনাসমূদের গুরুত্ব সম্পদকম সভায় আদলাকপাত কদরন এবাং বদলন এসব প্রণতশ্রুণতর সাদে অদনক মক্ষদে প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষভাদব ণনব মািনী
ইশদতোদররও সম্পকম রদয়দছ ণবিায় এগুণল বাস্তবায়দন দ্রুততম সমদয় কার্ মক্রম সম্পােন করা বাঞ্চনীয়। সভায় উপণস্থত কমমকতমাগণ মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর
প্রণতশ্রুণত ও ণনদে মশনাসমূে বাস্তবায়দনর ণবষদয় একমত মপাষণ কদর সদব মাচ্চ অগ্রাণিকার ণেদয় এ ণবষদয় কার্ মক্রম গ্রেণ করদবন মদমম জানান।
২।
সভাপণতর অনুমণতক্রদম উপসণিব(প্রশাসন-৩ অণিশাখা) জনাব মমাোঃ শণিকুল ইসলাম প্রেদম ণবগত ১৮ নদভম্বর ২০১৮ ণরোঃ তাণরদখ অনুণিত
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবিশ্রুবি ও বনর্দ েশনা িাস্তিায়ন সংক্রান্ত সভার কার্ মণববরণী অনুদমােদনর জন্য সভায় উপস্থাপন কদরন। সভায় অগ্রগণতর ণববরণ
অন্তর্ভমণক্তর সাংদশািনীসে কার্ মণববরণীটি সব মসেণতক্রদম দৃঢ়করণ করা েয়।
সভায় কমমকতমাগণ ণনদে মশনা বাস্তবায়দনর ণবষদয় অগ্রগণত অবণেত কদরন। ণবস্তাণরত আদলািনাদন্ত ণনম্নরূপ ণসদ্ধান্তসমূে গৃেীত েয়োঃ

৩।
প্রণতশ্রুণতোঃ
ক্র.নাং

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবিশ্রুবি

আদলািনা

১

ণসরাজগদে সরকাণর মভদেণরনাণর
কদলজ স্থাপন করা।

িাস্তিাবয়ি

২

মৎস্য িাদষ েক্ষ জনশণক্ত গদে
মতালার লদক্ষয ণসরাজগদে মৎস্য
ণিদলামা ইনণিটিউে স্থাপন।
মজদলদের জন্য কৃণষর অনুরূপ
পণরিয় পে প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রেণ

িাস্তিাবয়ি

৪

গগাপালগঞ্জ গজলায় োঁস-মুরবগর
েযািাবর স্থাপন।

িাস্তিাবয়ি

৫

িাঁেপুর মৎস্য গদবষণা মকদে
ণিদলামা মকাস ম িালুকরণ

িাস্তিাবয়ি

জাটকা ধরা িন্ধ রাখর্ল ১০ গকবজর
িদর্ল মাবসক ৩০ গকবজ িাল প্রদান

িাস্তিাবয়ি

৩

৬

িাস্তিাবয়ি

গৃণেত ণসদ্ধান্ত/ মন্তব্য

বাস্তবায়দন

প্রবিশ্রুবিটি িাস্তিাবয়ি ের্য়র্ে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর
যুগ্মসবিি (প্রাস-৪),
কার্ োলর্য় জানার্ি ের্ি।
যুগ্মপ্রধান, মোপবরিালক,
প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর
প্রবিশ্রুবিটি িাস্তিাবয়ি ের্য়র্ে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর
যুগ্মসবিি (মৎস্য),
কার্ োলর্য় জানার্ি ের্ি।
যুগ্মপ্রধান, মোপণরিালক,
মৎস্য অণিেপ্তর
প্রবিশ্রুবিটি িাস্তিাবয়ি ের্য়র্ে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর
যুগ্মসবিি (মৎস্য),
কার্ োলর্য় জানার্ি ের্ি।
যুগ্মপ্রধান, মোপণরিালক,
মৎস্য অণিেপ্তর
প্রবিশ্রুবিটি িাস্তিাবয়ি ের্য়র্ে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর
যুগ্মসবিি (প্রাস-৪),
কার্ োলর্য় জানার্ি ের্ি।
যুগ্মপ্রধান, মোপবরিালক,
প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর
যুগ্মসবিি (মৎস্য),
প্রবিশ্রুবিটি িাস্তিাবয়ি ের্য়র্ে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর
যুগ্মপ্রধান,
মোপণরিালক,
কার্ োলর্য় জানার্ি ের্ি।
প্রবিশ্রুবিটি িাস্তিাবয়ি ের্য়র্ে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর
কার্ োলর্য় জানার্ি ের্ি।

মৎস্য অণিেপ্তর
মোপবরিালক,
মৎস্য
অবধদপ্তর/
মন্ত্রিালর্য়র
সংবিষ্ট কমেকিোগি।

বনর্দ েশনাসমূেঃ
ক্র.নাং
১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
বনর্দ েশনা
এ মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম
মৎস্য সম্পে এবাং
োলাল মাাংস মসৌণে
আরবসে
মুসণলম
মেশসমূদে রিতাণন করা

আদলািনা

গৃণেত ণসদ্ধান্ত/ মন্তব্য

বাস্তবায়দন

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, (ক)
রপ্তাবনর্র্াগ্য মৎস্য সম্পর্দর গুনগিমান বনবিি কর্র রপ্তাবন করা
ের্য় থার্ক। িলণত ২০১৮-১৯ অে মবছদর বাাংলাদেশ েদত মধ্যপ্রাদিয
এবাং মসৌণেআরদব রপ্তাণনকৃত মৎস্য ও মৎস্যপদের ণববরণ:

(ক) রপ্তানীর্র্াগ্য মৎস্য
সম্পদের গুনগিমান
বনবিি কর্র রপ্তানী করর্ি
ের্ি।
(খ) মৎস্যসম্পদ রপ্তাবন

অবিঃ সবিি
(প্রাস-২),
যুগ্মসবিি (মৎস্য),
মোপণরিালক,
মৎস্য অণিেপ্তর,

1

মর্দত পাদর

২

বৃবির প্রর্িষ্টা গ্রেি করর্ি
ের্ি। MOU
সম্পােদনর ণবষয়টি
নর্ভম্বর, ২০১৮
িদলাআপ করর্ি ের্ি।
গ. zoning কমেপবরকল্পনা চূড়ান্ত েওয়ায়
(খ) বিষয়টি ফর্লাআপ করা ের্ে।
িাস্তিায়ন অগ্রগবি পরিিী
মোপবরিালক, প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর সভার্ক অিবেি কর্রন গর্, সভায় জানার্ি ের্ি।
ঘ. মৎস্য সম্পে এবাং
গ) বাাংলাদেদে গবাদেপশুর ক্ষুরাদরাগ মুক্ত জ োন সৃদির লদযে
োলাল মাাংস রপ্তাণনর
পাবনা জেলার ০৩ টি উপদেলায় টিকা প্রোদনর কার্ যক্রম চলমান ণবষদয় মৎস্য অণিেপ্তর ও
আদে। নদেম্বর/২০১৮ ইাং মাদে ৭ হাোর ১ েত ৫৯ টি প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর
গবাদেপশুদক ক্ষুরাদরাদগর টিকা প্রোন করা হদয়দে।
সাদে সমন্বয় কদর অগ্রগণত
এোড়া র্দোর জেলার দিকরগাো উপদেলায় োগল ও জেড়ার জানাদত েদব।

মাস

বির্দর্শর
িাজার্রর

পাশাপাবশ িাংলার্দশী
ব্যিসায়ীর্দর সমন্বর্য়

বির্দর্শ গর্ড় ওঠা
মাদকমদে মৎস্য এিং
মাংস রপ্তাবনর মাধ্যর্ম
অথ ের্নবিক
উন্নয়ন
সম্ভি।




৩

মধ্যপ্রািয
(গম.টন)
৫৬১.২০১

গসৌবদআরি
(গম.টন)
২৪৭.৪৭৭ (আেবরি
মাে)

মোপবরিালক,
প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর

দপদপআর জরাগমুক্তকরদের লদযে টিকা প্রোন কার্ যক্রম অব্যাহত
আদে।
(ঘ) মৎস্য েম্পে এবাং হালাল মাাংে রপ্তানীর দবষদয় মৎস্য
অদিেপ্তর ও প্রাদেেম্পে অদিেপ্তদরর োদে েমন্বয় কদর অগ্রগদত
োনাদনা হদব।
মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, বনর্দ েশনাটি
িাস্তিাবয়ি ও িলমান।
িলণত ২০১৮-১৯ অে মবছদরর নদভম্বর মাদস রপ্তাণনকৃত মৎস্য ও
মৎস্যপদের ণববরণ ণনম্নরুপ:

(ক) রপ্তাবনর্র্াগ্য মৎস্য
অবিঃ সবিি(প্রাস-২),
সম্পে এবাং মাাংদসর
যুগ্মসবিি (মৎস্য),
গুনগিমান বনবিি কর্র
যুগ্মসবিি, ব্লু-ইর্কানবম,
রপ্তাবন করর্ি ের্ি।
যুগ্মসবিি, (প্রাস-১),
(খ) িাংলার্দশ মৎস্য
গিয়ারম্যান, িাংলার্দশ
ক্র.
মাস
পর্ের বিিরি
cwigvY
আয়
উন্নয়ন কর্পোর্রশর্নর
মৎস্য উন্নয়ন
নং
(ণমণলয়ন
(†g.Ub)
গিয়ারম্যান কর্তেক
কর্পোর্রশন,
ইউ এস
দাবখলকৃি প্রবির্িদন
মোপবরিালক, মৎস্য
িলার)
পরীক্ষা-বনরীক্ষা কর্র
অবধদপ্তর,
১.
নর্ভম্বর,
ণেমাণয়ত মাছ
৩,৮২৯.৩৯
৩৭.৯৩
পরিিী সভায় উপস্থাপন
মোপবরিালক,
২০১৮
বরিাণয়ত
১০৭৮.২৫৭
৩.৩৮
করর্ি ের্ি।
প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর
মাছ
(গ) মার্ের িজেয/ উপজাি
দ্রব্য বজবিবপর্ি অন্তর্ভেক্ত
২.
নর্ভম্বর,
মমাে মৎস্য ও ৬,৭৯৫.৬৯
৪৫.৭৪
করার এিং এ সকল দ্রর্ব্যর
২০১৮
মৎস্যজাত
রপ্তাবনর পবরমাি বৃবির
পে
উর্যাগ বনর্ি ের্ি।
(গ) িলবি ২০১৭-১৮ অথ েিের্র নর্ভম্বর, ২০১৮ মার্স গমাট ১৩৪ (ঘ) ণবদেদশ বাাংলাদেশী
ব্যবসায়ী সমন্বদয় গদে উঠা
গম.টন বফস গেল ও বিংবড়র গখাসা রপ্তাবন করা ের্য়র্ে।
মাদকমদে মৎস্য, মাাংস ও
গিয়ারম্যান, বিএফবিবস সভায় জানান গর্, বাাংলাদেশী এদের ভযালু অযাদিি পে
ব্যবসায়ীদের সমন্বদয় ণবদেদশ গদে ওঠা মাদকমদে মৎস্য রপ্তাণনর রপ্তাণনর উদযাগ গ্রেণ
মাধ্যদম অে মননণতক উন্নয়দন বাাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কদপমাদরশন, করদত েদব।

মৎস্য অণিেপ্তর, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যযদরা এবাং মবসরকারী সাংস্থাসমূে
সণেণলতভাদব প্রদিষ্টা অব্যােত রাখদছ।
মোপবরিালক, প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর সভার্ক জানান গর্,
রপ্তানীর্র্াগ্য মাংর্সর গুিগিমান বনবিি করার জন্য গলির্রটবর
স্থাপন করা ের্ে। এ োড়া বনরাপদ ও স্বাস্থযসম্মি মাংস রপ্তানীর
জন্য গজাবনং কার্ েক্রম িাস্তিায়ন অব্যােি আর্ে।
দুর্ধর উৎপাদন বৃবির মোপবরিালক, প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর জানান গর্, ক) ২০১৮-১৯ (ক) মাঠ পর্ োর্য়
অবিঃ সবিি (প্রাসগিাবদপশু, দুধ, মাংস ও
লর্ক্ষয উন্নি জার্ির গরু, অে মবছদর দুি, মাাংস ও ণিদমর লক্ষযমাো ও উৎপােন:
২), মোপবরিালক,
বিম উৎপাদর্নর সঠিক
নাম
লক্ষ্যমোত্রো নভেম্বর/১৮
ক্রমপুঞ্জিত
গাবভ, মবের্ষর জাি
প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর
িথ্য সংগ্রে, সংরক্ষি
মোভের অ জন
(জুলোইউন্নয়র্নর পদর্ক্ষপ গ্রেি
ও মোপবরিালক,
বিষর্য় মন্ত্রিালর্য় বনয়বমি
নভেম্বর/১৮)
করর্ি ের্ি।
বিএলআরআই
প্রবির্িদন বদর্ি ের্ি এিং
এর িাবেদা ও উৎপাদর্নর
লক্ষমাত্রা বনধ োরি ও অজেন
৭৪.৩০
৬.৭৮
৪৬.৮৪
বনবিি করার জন্য
মন্ত্রিালর্য় সভা করর্ি
১৬৬৫.০
১৫০.৭৮
৭৩৬.৩৫
ের্ি।
০
খ) উন্নি জার্ির গিাবদ পশু
মোপবরিালক,
মোাংে, দুধ ও ঞ্জিভমর চোঞ্জিদো ও উৎপোদভনর লক্ষ্যমোত্রো অর্ জবছভরর
উৎপাদর্নর জন্য গর্িষিা প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর
শুরুভত ঞ্জনধ জোরণ করো িয়। এই লক্ষ্যমোত্রো মিোপঞ্জরচোলক, কার্ েক্রম অব্যােি রাখর্ি
ও মোপবরিালক,
দুি (লয জম.
টন)
মাাংে (লয জম.
টন)
দিম (দকাটি)

৯৮.৭০

৯.৫০
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৪৩.৫১

প্রোঞ্জণেম্পদ অঞ্জধদপ্তর এবাং েঞ্জচব, মৎস্য ও প্রোঞ্জণেম্পদ
মন্ত্রণোলভয়র মভে বোঞ্জষ জক কমজেম্পোদন চুঞ্জির মোেভম ঞ্জনধ জোঞ্জরত
িভয় র্োভক। লক্ষ্যমোত্রো অ নজ ঞ্জনঞ্জিত করোর ন্য মন্ত্রণোলভয়র
েোভর্ অঞ্জধদপ্তভরর এঞ্জপএ বোস্তবোয়ন কঞ্জমটির প্রঞ্জত ৩ মোে পর পর
মূল্যোয়ন েেো অনুঞ্জিত িয়।
গ) কৃদিম প্রেনন কার্ যক্রম একটি চলমান প্রদক্রয়া র্া দ্বারা
গবাদেপশুর োত উন্নয়ন ও জেদনটিক ববদেিে উন্নয়ন অব্যাহত
রদয়দে। বতযমাদন োোরস্থ জকন্দ্রীয় কৃদিম প্রেনন গদবষোগার,
রােোহীস্থ আঞ্চদলক কৃদিম প্রেনন গদবষোগার ও জেলা জকদন্দ্র
রদযত উন্নত োদতর ষাঁদড়র বীে োংগ্রহ কদর দহমাদয়ত ও তরল
উপাদয় েমগ্র জেেব্যাপী ৩৮৮০ টি কৃদিম প্রেনন উপ-জকন্দ্র ও
পদয়দের মাধ্যদম কৃদিম প্রেনন েম্প্রোরে কার্ যক্রম পদরচাদলত
হদে। গবাণেপশুর জাত উন্নয়দনর ণনণমদে পণরিাণলত কৃণেম
প্রজনন কার্ মক্রদমর জন্য ব্রীি আপদগ্রদিশন থ্রু প্রদজনী মেষ্ট প্রকদের
মাধ্যদম ৮ টি প্রদজনী মেদিি ষাঁে উৎপাণেত েদয়দছ।

৪

৫

৬

৭

৮

ের্ি। উদ্ভাবিি প্রযুবক্ত মাঠ
পর্ োর্য় সম্প্রসারি করর্ি
ের্ি।
(গ) গর্িষিা কার্ েক্রর্মর ও
িাঁর িাস্তিায়ন িথ্য একটি
েক আকার্র প্রদান করর্ি
ের্ি।
(ঘ) কৃণেম প্রজনদনর
মাধ্যদম দুি উৎপােন বৃণদ্ধর
ণবষদয় উদযাগ গ্রেণ করদত
েদব।

বিএলআরআই
মোপবরিালক,
বিএলআরআই

মোপণরিালক, বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণিটিউে সভায়
জানান মর্, মাাংদসর উৎপােন বৃণদ্ধর জন্য গাভী, ষাে ও মণেদষর
মকৌণলকমান উন্নয়ন, কৃণেম প্রজনদনর গদবষণা কার্ মক্রম
পণরিাণলত েদে। গদবষণায় উদ্ভাণবত প্রযুণক্ত মাঠ পর্ মাদয় কার্ মক্রম
অব্যােত আদছ।
কুণমর মেদক শুরু কদর ণনদে মশনাটির কার্ মক্রম এ মন্ত্রণালদয়র আওতাভুক্ত না েওয়ায় বনর্দ েশনাটি এ
অবিঃ সবিি (প্রাসণবণভন্ন প্রাণণর িামো পণরদবশ, বন ও জলবায়ু পণরবতমন ণবষয়ক মন্ত্রণালদয় বাস্তবায়দনর মন্ত্রিালর্য়র সার্থ
২), মোপবরিালক,
সঠিকভাদব প্রণক্রয়া কদর জন্য মপ্রণরত পদের ণবষদয় সভায় আদলািনা েয়।
সংবিষ্ট নয় বিধায়
প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর
ণবদেশী
পণরদবশ, বন ও জলবায়ু
ণবণনদয়াগকারীদের
পণরবতমন ণবষয়ক
আকৃষ্ট করার জন্য
মন্ত্রিালর্য় গপ্রবরি পর্ত্রর
প্রদয়াজনীয়
পেদক্ষপ
ফর্লাআপ করর্ি ের্ি।
ণনদত েদব
সমুদ্র ণবজদয়র িদল সভায় বিষয়টি িাস্তিাবয়ি মর্মে আর্লািনা েয়। ইো একটি িলমান িলমান প্রবক্রয়া ফর্লাআপ
যুগ্মসবিি (মৎস্য),
করর্ি
ের্ি।
পণরণি ও ণবস্তৃণত মবদে প্রবক্রয়া।
যুগ্ম-সবিি (ব্লু
র্াওয়ায় গভীর সমুদদ্র
ইর্কানবম),
মাছ সাংরক্ষণ ও আেরণ
যুগ্ম-প্রধান,
ণনয়ণন্ত্রত এবাং সঠিক
মোপবরিালক, মৎস্য
পদ্ধণতদত
েওয়ার
অবধদপ্তর
পেদক্ষপ ণনদত েদব।
জািীয় মাে ইবলশর্ক সভায় বিষয়টি িাস্তিাবয়ি মর্মে আর্লািনা েয়। ইো একটি িলমান িলমান প্রবক্রয়া ফর্লাআপ
যুগ্মসবিি (মৎস্য),
করর্ি ের্ি।
রক্ষা করর্ি জাটকা প্রবক্রয়া।
যুগ্মপ্রধান,
বনধন িন্ধ করার জন্য
মোপবরিালক, মৎস্য
মৎস্যজীবি
গজর্ল
অবধদপ্তর,
সম্প্রদায়র্ক
খায
মোপবরিালক,
সোয়িার পাশাপাবশ
বিএফআরআই
বিকল্প
কমেসংস্থান
করর্ি ের্ি।
গদর্শর
আপামর মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, ক) মিইণর (ক) বাাংলাদেশ মিইণর
অবিঃ সবিি
উন্নয়ন মবাি ম আইন, ২০১৭
জনসাধারর্ির প্রাবিজ উন্নয়ন মবাি ম আইন, ২০১৭ প্রণয়দনর কাজ প্রণক্রয়ািীন আদছ।
(প্রাস-২),
প্রণয়দনর
কাে
ত্বরাদন্বত
আবমর্ষর িাবেদা পূরর্ির
মোপবরিালক,
জন্য গকা-অপার্রটির্ভর খ) সমবাদয়র ণভণেদত বাস্তবাণয়ত েদে মদমম সভায় অণভমত ব্যক্ত করদত হদব।
প্রাবিসম্পদ
মাধ্যর্ম খামার প্রবিিার করা েয়।
অবধদপ্তর
(খ) ণবষয়টি বাস্তবাণয়ত
উর্যাগ গ্রেি করর্ি
মদমম গে করা র্ায়।
ের্ি।
দুধ ও মাংর্সর িাবেদা
পূরর্ি গদর্শর দবক্ষি
এিং পবিমাঞ্চর্ল বিরাট
ির এলাকায় মবের্ষর
খামার প্রবিিা করর্ি

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, দুি ও প্রকল্পটির পরিিী ব্যিস্থা
মাাংদের চাদহো পূরদে লদযে মঞ্জিষ উন্নয়ন (২য় পর্ জোয়)-শীষ জক গ্রেি করর্ি েগি।
প্রকল্পটি গত ২৩/১০/১৮ ঞ্জরিঃ তোঞ্জরভে একভনক কর্তজক অনুভমোঞ্জদত
িভয়ভছ।
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অবিবরক্ত সবিি
(প্রাস-২),
র্গ্মপ্রধান,
মোপবরিালক,
প্রাবিসম্পদ

৯

১০

১১

১২

ের্ি।
Black Bengal
Goat -এর মাাংে
মধ্যপ্রাদচে খুবই েনদপ্রয়
দবিায়
প্রদক্রয়াকরে
পদ্ধদতদক জোরোর কদর
মধ্য প্রাদচের বাোদর
স্থান কদর জনয়া জর্দত
পাদর।

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভায় জানান জর্, েরকাদর
োগল খামার হদত সুফলদোগীদের মাদি দনি যাদরত মূদে পাঁঠা
দবতরে করা হয়। ২০১৮-১৯ অে য বেদরর নদেম্বর/২০১৮ পর্ যন্ত
Black Bengal Goat োদতর ২৩৬ টি পাঁঠা েরকার দনি যাদরত
মূদে েরকারী োগল উন্নয়ন খামার হদত কৃষক/খামারী/দুুঃস্থ
মদহলাদের মদধ্য দবতরে করা হদয়দে এবাং একই েমদয় ৭ টি
জেলা কৃদিম প্রেনন জকন্দ্র (ফদরেপুর, কুদমল্লা, দেদলট, পাবনা
(ঈশ্বরেী), রাংপুর, খুলনা ও বদরোল) জেদক ১১৮৪ টি োগীর
প্রাকৃদতক প্রেনন করা হদয়দে।
২০১৭-১৮ অথ ে িৎসর্র গকৌবলকমান উন্নয়নকৃি ০৬ টি ব্ল্যাক
গিঙ্গল োগর্লর পাঁঠা পালনকারী খামারীর্দর মার্ে বিিরি করা
ের্য়র্ে।

(ক) মধ্য প্রাদচের বাোদর
Black Bengal
Goat এর মাাংদসর
চাদহো ও রপ্তাদন দবষদয়
তথ্য পরবতী েোয় জপে
করদত হদব।
(খ) গাইিলাইন অনুর্ায়ী
Black Bengal
Goat উৎপাদন কার্ েক্রম
অব্যােি রাখর্ি ের্ি।
(গ) সুফলদোগীদের মাদি
দবতরেকৃত পাঠার ব্যবহার
ও সুফল েম্পদকযত
প্রদতদবেন জপ্ররে করদত
হদব।
(ঘ) Black Bengal
Goat এর Branding
এর জন্য বশল্প মন্ত্রিালর্য়
গপ্রবরি প্রস্তাি ফর্লাআপ
করর্ি ের্ি।
বির্দর্শ প্রচুর িাবেদার মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, মভোর (ক) গভড়া ও মাংর্সর
গপ্রবক্ষর্ি গভড়ার মাংস মাাংদসর উৎপােন বৃণদ্ধর জন্য খামার মরণজদেশন কার্ মক্রম আদছ। উপকাবরিা জনবপ্রয় করার
উৎপাদর্ন বির্শষ গুরুত্ব মভোর মাাংস জনণপ্রয় কদর মতালার লদক্ষয ণবণভন্ন প্রিার মাদধ্যদম জন্য ইর্লক্ট্রবনক ও বপ্রন্ট
বমবিয়ায় বনয়বমি প্রিার
বদর্ি ের্ি।
প্রিার কার্ মক্রম অব্যােত আদছ।
করর্ি ের্ি।
(খ) সকল গভড়ার খামার
গরবজর্েশর্নর
ব্যিস্থা
বনর্ি ের্ি।
(গ) গভড়া, োগল ও
মবের্ষর গক্ষর্ত্র ৫% োর্র
সুর্দ ঋি প্রদার্নর জন্য
গপ্রবরি পর্ত্রর ফর্লাআপ
করর্ি ের্ি।

মালদয়ণশয়াদত ণিনুদকর মোপবরিালক, মৎস্য অবধদপ্তর সভায় জানান গর্, (ক) বাাংলাদেশ
িাণেো োকায় কাঁকো, েদত পৃণেবীর ণবণভন্ন মেদশ রপ্তাণনকৃত কাঁকো ও কুণিয়ার ণববরণ
শামুক, ণিনুক ইতযাণে ণনদম্নরুপ:
প্রণক্রয়াজাত
করদণর
ক্র.
মাস
পর্ের
আয়
cwigvY
মক্ষদে মন্ত্রণালয় ণবদশষ
নং
বিিরি
(ণমণলয়ন ইউ
(†g.Ub)
র্ভণমকা পালন করদত
এস িলার)
পাদর।
১. নর্ভম্বর, কাঁকো
৩৭.৫০
০.৩৯
২০১৮
কুণিয়া
১৪৪১.০০
৩.০১
গ্রাদমর েদরদ্র েনদগাদির মোপবরিালক, মৎস্য অবধদপ্তর সভায় জানান গর্, ক) মৎস্য
অে যননদতক উন্নয়দন হাঁে- অণিেপ্তর কর্তমক পণরিাণলত ক্ষুদ্র ঋণ কার্ মক্রদমর আওতায় ১৯৯৬মুরদগর খামারেহ জর্ ৯৭ অে মবছর েদত নর্ভম্বর, ২০১৮ পর্ মন্ত ৩৪ মকাটি ৭৮ লক্ষ ১৩
েকল খামাদর ঋে প্রোন োজার োকা ণবতরণ করা েদয়দছ এবাং ক্রমপুণেতভার্ি ২৪ মকাটি
করা হদয়দে জেগুদলা ২৬ লক্ষ ৮৬ োজার োকা আদায় করা ের্য়র্ে।
েঠিকোদব বাস্তবায়ন খ) ক্ষুদ্রঋি বিিরর্ির গক্ষর্ত্র সংবিষ্ট কমেকিোর্দর দায়মুবক্ত
হদে দকনা তোরদক প্রদার্নর বিষর্য় মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রিালর্য় বিগি
করদত হদব।
০৪/১২/২০১৮ বি. িাবরর্খ পত্র গপ্ররি করা ের্য়র্ে।
(ঘ)মৎস্য অণিেপ্তর কর্তমক প্রেে ক্ষুদ্রঋণ সম্পূণ ম সুেমুক্ত। শুধুমাে
৫%োদর সাণভমস িাজম প্রদর্াজয।
(ঙ) ঋর্ির জন্য অবিট বনষ্পবির বিষর্য় মৎস্য অবধদপ্তর ের্ি গি
০৭/১০/২০১৮ বি. িাবরর্খ গপ্রবরি প্রস্তার্ির কার্ েক্রম মন্ত্রিালর্য়
প্রবক্রয়াধীন।
মোপবরিালক, প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর সভায় অিবেি কর্রন গর্,
ক) প্রাদেেম্পে অদিেপ্তর কর্তযক পদরচাদলত ক্ষুদ্রঋে কার্ যক্রদমর
আওতায় ১৯৯৬-৯৭ িভত 201৮-1৯ অর্ জ বছভরর নভেম্বর/২০১৮
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অবধদপ্তর
অবিঃ সবিি
(প্রাস-২)
মোপবরিালক,
প্রাবিসম্পদ
অবধদপ্তর/
বিএলআরআই

অবিঃ সবিি
(প্রাস- ২)
মোপবরিালক,
প্রাবিসম্পদ
অবধদপ্তর,
মোপবরিালক,
বিএলআরআই

(ক) কাঁকো, শামুক, ণিনুক
ইতযাণে ণবদেদশ রপ্তাণন বৃণদ্ধর
পেদক্ষপ গ্রেণ করদত েদব।
(খ) রপ্তাণন উন্নয়ন ব্যযদরা ও
বনণবভাগ েদত কুণিয়া রপ্তাণনর
তথ্য সাংগ্রে করদত েদব।
গ) শামুক ও ণিনুক রপ্তাণনর
কার্ মক্রম সম্পদকম পরবতী
সভায় প্রণতদবেন উপস্থাপন
করদত েদব।

যুগ্মসবিি (মৎস্য)
মোপবরিালক, মৎস্য
অবধদপ্তর/
মোপবরিালক,
বিএফআরআই

ক) ক্ষুদ্র ঋি ও ঘূি োয়মান
িেবির্লর অথ ে বিিরি ও
আদায় নীবিমালা অনুর্ায়ী
অব্যােি রাখাসে অগ্রগবি
সভায় উপস্থাপন করর্ি
ের্ি।
খ) ক্ষুদ্র ঋি বিিরর্ির
গক্ষর্ত্র সংবিষ্ট
কমেকিোর্দর দায়মুবক্ত
প্রদার্নর বিষর্য় পিবিগি
প্রস্তাি গপ্ররি করর্ি ের্ি।
(গ) ঋর্ির ব্যাপার্র
িাংলার্দশ ব্যাংক এিং
আবথ েক প্রবিিার্নর সার্থ
গর্াগার্র্াগ করর্ি ের্ি।
(ঘ) প্রাবিসম্পর্দর ন্যায়
মৎস্য সম্পর্দর গক্ষর্ত্র
৫% সরল সুর্দ ঋি
প্রদার্নর প্রর্য়াজনীয়

অবিঃ সবিি
(প্রাস-২)/যুগ্মসবিি
(মৎস্য)
মোপবরিালক,
প্রাবিসম্পদ
অবধদপ্তর/
মোপবরিালক,
মৎস্য অবধদপ্তর
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পর্ জন্ত ১ লক্ষ্ ২৯ িো োর ৫৩ ন সুফলভেোগীর মোভে েব যদমাট ৮৬
জকোটি ০৯ লক্ষ্ টোকো (মূল ঞ্জবঞ্জনভয়োগ+পুণিঃ ঞ্জবঞ্জনভয়োগ) দবতরে
করা হদয়দে। ১৯৯৭-৯৮ িভত নভেম্বর/২০১৮ দরুঃ পর্ যন্ত আোয়কৃত
টোকোর পঞ্জরমোণ ৬৬ জকোটি ৩০ লক্ষ্ টোকো, আদোভয়র িোর
৭৮.০০%। দবতরে নীদতমালা অনুর্ায়ী ঘূে যায়মান তহদবল জেদক
ঋে দবতরে অব্যাহত আদে।
খ) ক্ষুদ্র ঋে দবতরদের জযদি োংদিি কমযকতযাদের োয়মুদক্ত
প্রোদনর কার্ যক্রম চলমান আদে।
গ) জর্োগোভর্োগ অব্যোিত আভছ।
ঙ) ঋদের ব্যাপাদর অদিট দনষ্পদির দবষদয় সুদনদে যি প্রস্তাব জপ্ররে
করা হদব।
মবনটবরং ও আইন সভায় বিষয়টি িাস্তিাবয়ি মর্মে আর্লািনা েয়। ইো একটি িলমান
প্রর্য়ার্গর মাধ্যর্ম খায প্রবক্রয়া।
দ্রর্ব্য
ফরমাবলন
বমশ্রর্নর
বিষয়টি
বনয়ন্ত্রর্ি রাখর্ি ের্ি।

উর্যাগ গ্রেি করর্ি ের্ি।
(ঙ) ঋর্ির জন্য অবিট
বনষ্পবির বিষর্য় সুবনবদ েষ্ট
প্রস্তাি গপ্ররি করর্ি ের্ি।
(ি) মৎস্য অবধদপ্তর ও
প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর
সমবন্বি সভা কর্র
বনর্দ েশনাটির বিষর্য়
অগ্রগবি জানার্ি ের্ি।

মার্ে ফরমাবলন বমশ্রন অবিঃ সবিি (প্রাস২),
গরার্ধ এিং মৎস্য ও
পশুখার্য গভজাল গরার্ধ যুগ্মসবিি (মৎস),
আইন
প্রর্য়াগসে মোপবরিালক, মৎস্য
অবধদপ্তর
মবনটবরং
গজারদার
মোপবরিালক,
করর্ি ের্ি।
প্রাবিসম্পদ
অবধদপ্তর,
মোপবরিালক,
বিএলআরআই
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এ মন্ত্রিালর্য়র কার্জর
পবরবধ বদন বদন বৃবি
পাওয়ায় মৎস্য ও
প্ররাবিসম্পদ উইংর্য়র
জন্য একটি কর্র দুইটি
অবিবরক্ত সবির্ির পদ
সৃজর্নর জন্য বনর্দ েশ
প্রদান কর্রন।
িাংলার্দর্শর
দবক্ষর্ি একটি মৎস্য
মানবনয়ন্ত্রি ল্যাির্রটবর
স্থাপন
করা গর্র্ি
পার্র।

অণতণরক্ত সণিব (প্রশাসন) সভাদক জানান মর্, জনপ্রশাসন
মন্ত্রিালর্য়র িাবেি ির্থ্যর বভবির্ি িথ্যাবদ গি ০৭ বির্সম্বর
২০১৭ িাবরর্খ গপ্ররি করা ের্য়র্ে। এ বিষর্য় গি ২৮ অর্টাির
২০১৮ িাবরর্খ জনপ্রশাসন মন্ত্রিালর্য় সভা অনুবিি ের্য়র্ে
ের্য়র্ে। জনপ্রশাসন মন্ত্রিালর্য়র ১৩ বির্সম্বর ২০১৮ িাবরর্খর
পর্ত্র ০৬ (েয়) টি কযািার পদ স্থায়ীভার্ি এিং ১৫(পর্নর) টি
সোয়ক পদ অস্থায়ীভার্ি সৃজর্ন সম্মবি জ্ঞাপন করা ের্য়র্ে।
পরিিী কার্ েক্রম প্রবক্রয়াধীন।
মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভাদক অবণেত কদরন মর্,
মৎস্য পর্ের িিেমান িাবেদা অনুর্ায়ী খুলনা, িট্টগ্রাম ও ঢাকায়
৩টি আন্তজোবিক মানসম্পন্ন মানবনয়ন্ত্রি ল্যাির্রটবর রর্য়র্ে।
খুলনায় একটি িবি েি গলির্রটবর থাকায় পরিিীর্ি িাবেদা
সার্পর্ক্ষ দবক্ষিাঞ্চর্ল গলির্রটবর স্থাপন করা গর্র্ি পার্র। ির্ি
উিরাঞ্চর্ল ও োওড়াঞ্চর্ল িবি েি গলির্রটবরর প্রর্য়াজন রর্য়র্ে।
ইর্িামর্ধ্য োওড়াঞ্চর্ল (বসর্লর্ট) একটি গলির্রটবর স্থাপর্নর
বিবপবপ পবরকল্পনা কবমশর্ন গপ্ররি করা ের্য়র্ে।
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সরকাণর ণিণেয়াখানা,
মৎস্য
গদবষণা
ইনণষ্টটিউে
ইতযাণে
মেদক মর্ রাজস্ব আয়
েয় তার একটি ণনণেষ্টম
পণরমান অাংশ ঐ
প্রণতিানসমূে প্রদয়াজদন
ব্যয় করদত পারদব।

অথ ে বিভার্গর অনুসন্ধান গমািার্িক প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর্রর িথ্য
প্রদার্নর জন্য এ মন্ত্রিালয় ের্ি পত্র গদয়া ের্য়র্ে এিং সি ের্শষ
২২/১১/২০১৮ িাবরর্খ িাবগদপত্র গদয়া ের্য়র্ে। জরুবর বভবির্ি
প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর ের্ি িথ্য প্রদার্নর বিষর্য় সভায় আর্লািনা েয়।

অথ ে বিভার্গর অনুসন্ধান
গমািার্িক জরুবর বভবির্ি
িথ্য গপ্ররি করর্ি ের্ি।

১৭

২০০৯-১২ এবাং ২০১২-১৩
অে ম বছদর এ মন্ত্রণালদয়র
প্রকাণশত দু’টি বাণষ মক
প্রণতদবেনদক সমণন্বত কদর
একটি প্রণতদবেন ততণর
করার জন্য ণনদে মশনা প্রোন
কদরন।

সভায় বিষয়টি িাস্তিাবয়ি মর্মে আর্লািনা েয়।

িাস্তিাবয়ি মর্মে গে করা
র্ায়।

অবিবরক্ত সবিি
(প্রশাসন)/
মৎস্য ও
প্রাবিসম্পদ িথ্য
দপ্তর

১৮

মৎস্য
অণিেপ্তদরর
জনবল
কাঠাদমা
ম
সাংদশািন ও পুনগঠন
কদর ইউণনয়ন পর্ মন্ত
সম্প্রসারদণর পেদক্ষপ
গ্রেণ

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভাদক অবণেত কদরন মর্,
অতযাবশ্যকীয় ৫৫৭টি পে সৃজন ণবষদয় তথ্যাণে প্রধানমন্ত্রীর
কার্ োলর্য়র সবিি িরাির গপ্ররি করা ের্য়র্ে।
মৎস্য অবধদপ্তর্রর রাজস্বখার্ি ৪ োজার ৫৫৪টি গক্ষত্র সেকারীর
পদ সৃজর্নর বিষর্য় জনপ্রশাসন মন্ত্রিালর্য়র র্াবিি িথ্যাবদ গি

(ক) প্রধানমন্ত্রীর
কার্ োলর্য় গপ্রবরি পর্ত্রর
ফর্লাআপ করর্ি ের্ি।
(খ) বিষয়টি ফর্লাআপ
করর্ি ের্ি।

মোপবরিালক,
মৎস্য অবধদপ্তর/
মন্ত্রিালর্য়র
সংবিষ্ট
কমেকিোগি

১৫
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০৬ (েয়) টি কযািার
পদ স্থায়ীভার্ি এিং
১৫(পর্নর) টি পদ
অস্থায়ীভার্ি সৃবজি
পর্দর পরিিী কার্ েক্রম
গ্রেি করর্ি ের্ি।

মৎস্য ও
প্রাবিসম্পদ
মন্ত্রিালয়

(ক) প্রর্য়াজদনর সাদে
অবিঃ সবিি (মৎস্য)/
সামেস্য মরদখ ল্যাির্রটবর মোপবরিালক, মৎস্য
স্থাপন করদত েদব।
অবধদপ্তর
(খ) উিরাঞ্চর্ল ও
োওড়াঞ্চর্ল ল্যাির্রটবর
স্থাপর্নর বিবপবপ গপ্ররর্ির
বিষর্য় ফর্লাআপ করর্ি
ের্ি।

অবিঃ সবিি
(প্রাস-২),
মোপবরিালক,
প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর,

১৯

০৫/০৮/২০১৮ িাবরর্খ মন্ত্রিালর্য় গপ্ররি করা ের্য়র্ে। িিেমার্ন
বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রিালর্য় প্রবক্রয়াধীন আর্ে।
োতীয় প্রাদেেম্পে ও মোপবরিালক, প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তর সভায় অিবেি কর্রন গর্, পদ সৃজর্নর কার্ েক্রম
ফর্লাআপ করর্ি ের্ি এিং
জপাদি
ব্যবস্থাপনা ৫২টি পে সৃদেত হদয়দে। রােস্ব বাদেদট বরাদ্দ জেয়া হদব।
প্রকল্প েমাদপ্তর পর
ইনদিটিউট এবাং জরাগ
পদরচালন ব্যয় দনব যাদহর
অনুষন্ধান গদবষোগার
েন্য রােস্ব বাদেদট অে য
স্থাপন প্রকল্প।
বরাদ্দ রাখার উদযাগ গ্রহে
করদত হদব।

মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর
অগ্রগণত, সম্ভাবনা এবাং করণীয়
সম্পদকম Power Point
পণরদবশন প্রসদগোঃ
মমঘনা
নেীর তীরবতী স্থাদন এবাং
কক্সবাজাদরর মসানাণেয়াদত মুক্তা
উৎপােনকারী
ণিনুদকর
উপণস্থণতর
ওপর
জণরপ
পণরিালনা করদত েদব।
মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর
অগ্রগণত, সম্ভাবনা এবাং করণীয়
সম্পদকম Power Point
পণরদবশন প্রসদগোঃ বাণণণজযক
িাদষর উদেদশ্য মুক্তার আকার
বে করার ওপর গদবষণা
মজারোর করদত েদব।
মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর
অগ্রগণত, সম্ভাবনা এবাং করণীয়
সম্পদকম Power Point
পণরদবশন প্রসদগোঃ
মকান
িরদণর Treatment ছাো
প্রকৃণত মেদক সাংগৃেীত মুক্তা বহু
বছর মরদখ ণেদল এক সময়
মুক্তাগুণল
ণবলীন
(Disappear) েদয় র্ায় মকন,
এর কারণ অনুসন্ধান।

মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্, পরবতী বনর্দ েশনাটি িাস্তিাবয়ি
কার্ মক্রম িদলাআপ করা েদে।
মর্মে গে করা র্ায়।
পরিিী
কার্ েক্রম
ফর্লাআপ করর্ি ের্ি।

(ঘ)

মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর অগ্রগণত,
সম্ভাবনা এবাং করণীয় সম্পদকম
Power
Point
পণরদবশন
প্রসদগোঃ ইদমজ পালম বা িযাপ্টা
মুক্তার
িাণেো
োকায়
বাণণণজযকভাদব উৎপােদনর লদক্ষয
এর উপর গদবষণা করদত েদব।

মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্,
ইনণিটিউে মেদক ইদমজ পালম বা িযাপ্টা মুক্তা উৎপােন
প্রযুণক্ত উদ্ভাবদন ইদতামদধ্য সিলতা অণজমত েদয়দছ।
প্রযুণক্তটি প্রণমতকরদণর লদক্ষয বতমমাদন গদবষণা অব্যােত
আদছ।

(ঙ)

ণিনুদকর মখালস চুন ততণরদত
ব্যবোর েয়। তাছাো োঁস-মুরগী
ও মাদছর খায ণেদসদবও
ইোণনাং ণিনুক ব্যাপকভাদব
ব্যবহৃত েওয়ায় ণিনুক ণবলুপ্ত
েদত র্াদে। তাই মেশীয়
ণিনুদকর প্রজনন ও অন্যান্য
ণবষদয় গদবষণা করদত েদব।
মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর
অগ্রগণত, সম্ভাবনা এবাং করণীয়
সম্পদকম Power Point
পণরদবশন প্রসদগোঃ মেশীয়
ণিনুদক মুক্তার বাণণণজযক িাষ
এখনই আরম্ভ করদত েদব। এ

২০
(ক)

(খ)

(গ)

(ি)

মোপবরিালক,
প্রাবিসম্পদ
অবধদপ্তর/
মন্ত্রিালর্য়র
সংবিষ্ট
কমেকিোগি।
মোপবরিালক,
বাাংলাদেশ মৎস্য
গদবষণা
ইনণিটিউে/
মন্ত্রিালর্য়র
সংবিষ্ট
কমেকিোগি।

মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্, গদবষণা গর্িষিা
কার্ েক্রম
কার্ মক্রম অব্যােত আদছ এবাং মবশ অগ্রগণত েদে।
অব্যােি রাখর্ি ের্ি
এিং অগ্রগবি সভায়
জানার্ি ের্ি।

মোপবরিালক,
বাাংলাদেশ মৎস্য
গদবষণা
ইনণিটিউে/
মন্ত্রিালর্য়র
সংবিষ্ট
কমেকিোগি।
মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্, িলমান
কার্ েক্রম মোপবরিালক,
ইনণিটিউদে এ ণবষদয় গদবষণা অব্যােত আদছ।
অব্যােি রাখর্ি ের্ি বাাংলাদেশ মৎস্য
এিং অগ্রগবি সভায় গদবষণা
জানার্ি ের্ি।
ইনণিটিউে/
মন্ত্রিালর্য়র
সংবিষ্ট
কমেকিোগি।

িলমান
কার্ েক্রম
অব্যােি রাখর্ি ের্ি
এিং অগ্রগবি সভায়
জানার্ি ের্ি।

মোপবরিালক,
বাাংলাদেশ মৎস্য
গদবষণা
ইনণিটিউে/
মন্ত্রিালর্য়র
সংবিষ্ট
কমেকিোগি।
মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্, গৃবেি প্রকর্ল্পর গর্িষিা মোপবরিালক,
প্রাকৃবিক উৎর্স বেনুর্কর প্রাপ্যিা সেনশীল মাত্রায় িজায় কার্ েক্রর্মর
অগ্রগবি বাাংলাদেশ মৎস্য
রাখার লর্ক্ষয ইর্িামর্ধ্য বনয়বন্ত্রি পবিবির্ি গদশীয় জানার্ি ের্ি।
গদবষণা
বেনুর্কর প্রজনন গকৌশল উদ্ভািন করা ের্য়র্ে এিং
ইনণিটিউে/
অন্যান্য বিষর্য় গর্িষিা িলমান রর্য়র্ে। অগ্রগবি সভায়
মন্ত্রিালর্য়র
অিবেি করা ের্ি।
সংবিষ্ট
কমেকিোগি।
মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্, মেশীয় িলমান
কার্ েক্রম
ণিনুদক মুক্তা উৎপােদনর মকৌশল ইদতামদধ্য উদ্ভাবন করা ফর্লাআপ করর্ি ের্ি।
েদয়দছ। গদবষণা কার্ মক্রম অব্যােত রাখার ণনণমে
ইনণিটিউদে ১টি উন্নয়ন প্রকে িলমান আদছ।
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মোপবরিালক,
বাাংলাদেশ মৎস্য
গদবষণা
ইনণিটিউে/
মন্ত্রিালর্য়র
সংবিষ্ট

(ছ)

(জ)

(ি)

ব্যাপাদর একটি প্রকে ণনদত
েদব।
মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর
অগ্রগণত,সম্ভাবনা এবাং করণীয়
সম্পদকম Power Point
পণরদবশন প্রসদগোঃ মুক্তার
গদবষণা যুদগাপদর্াগী করার জন্য
প্রদণাণেত উপাদয় মুক্তা ততরীদত
অগ্রগামী মেশ মর্মনোঃ িীন,
জাপান এবাং ণিণলপাইদনর
সেদর্াণগতা িাওয়া মর্দত পাদর।
মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর
অগ্রগণত, সম্ভাবনা এবাং করণীয়
সম্পদকম Power Point
পণরদবশন প্রসদগোঃ গণভবদনর
মলক মুক্তা িাদষর উপদর্াগী েদল
মসখাদন মুক্তার প্রে মশনী িাষ
করদত েদব।
মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর
অগ্রগণত, সম্ভাবনা এবাং করণীয়
সম্পদকম Power Point
পণরদবশন প্রসদগোঃ
উপদরাণিণখত কাজ সুিুভাদব
করার লদক্ষ েীঘ ম ও িারাবাণেক
গদবষণা পণরিালনার ণনণমে
একটি ণিণপণপ প্রণয়ন কদর
মন্ত্রণালদয় মপশ করদত েদব।

কমেকিোগি।
মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্, অগ্রগণত িলমান
কার্ েক্রম
আগামী সভায় উপস্থাপন করা েদব।
অব্যােি রাখর্ি ের্ি
এিং অগ্রগবি সভায়
জানার্ি ের্ি।

মোপবরিালক,
বাাংলাদেশ মৎস্য
গদবষণা
ইনণিটিউে/
মন্ত্রিালর্য়র
সংবিষ্ট
কমেকিোগি।

মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভাদক অবণেত কদরন মর্, ক) গণভবদনর মলক-এ
ক) গণভবদনর মলক-এ মুক্তা িাদষর উপর মৎস্য অণিেপ্তর মুক্তা িাদষর অগ্রগণত
কাজ করদছ।
জানাদত েদব।
খ) বগভবদনর পুকুদর
খ) বগভবদনর পুকুদর মুক্তািাষ কার্ মক্রম ইদতামদধ্য মুক্তা উৎপাণেত েওয়ায়
সম্পন্ন েদয়দছ।
সভায় সদন্তাষ প্রকাশ
করা েয়।
মোপণরিালক, বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণিটিউে ক) বিবপবপ অনুর্মাবদি
সভাদক অবণেত কদরন মর্, ইদতামদধ্য ইনণিটিউে কর্তমক ের্য় িাস্তিায়ন কার্ েক্রম
গৃণেত প্রকদের আওতায় ণিনুদক মুক্তা উৎপােন গদবষণার িলমান এিং বনর্দ েশনাটি
পাশাপাণশ ণিনুদকর প্রজনন মকৌশল উদ্ভাবন, উৎপাণেত িাস্তিাবয়ি মর্মে গে করা
মুক্তার আকার বৃণদ্ধ ও রাং প্রণমতকরণ ইতযাণে ণবষদয় র্ায়।
খ) উন্নয়ন প্রকর্ল্পর
গদবষণা পণরিালনা করা েদে। অগ্রগণত সভায় জানাদনা িাস্তিায়ন
অগ্রগবি
েদব।
জানার্ি ের্ি।

মোপবরিালক,
বাাংলাদেশ মৎস্য
গদবষণা
ইনণিটিউে/
মন্ত্রিালর্য়র
সংবিষ্ট
কমেকিোগি।
মোপবরিালক,
বাাংলাদেশ মৎস্য
গদবষণা
ইনণিটিউে/
মোপবরিালক,
মৎস্য অবধদপ্তর/
মন্ত্রিালর্য়র
সংবিষ্ট
কমেকিোগি।

৪।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবিশ্রুবির ন্যায় গর্ সকল বনর্দ েশনাসমূে শিভাগ িাস্তিাবয়ি ের্য়র্ে গস সকল গক্ষর্ত্র সংবিষ্ট সংস্থা প্রধান-গক শিভাগ
িাস্তিায়ন মর্মে প্রবির্িদন বদর্ি ের্ি। এiæপ প্রবির্িদন প্রাবপ্তর পর বনর্দ েশনাটি িাস্তিায়ন মর্মে গণ্র্ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলর্য় জানার্ি ের্ি।
৫।
ণবগত ০১/০৪/২০১৫ তাণরদখ মাননীয় প্রিানমন্ত্রী মশখ োণসনার সভাপণতদত্ব অনুণিত মৎস্য ও ণিাংণে সাংক্রান্ত জাতীয় কণমটির ৩য় সভার
ণসদ্ধান্তসমূদের বাস্তবায়ন অগ্রগণতর প্রণতদবেন:
ক্রোঃ
নাং
১

২

৩.

আদলািযসূণি
মেদশর অে মনীণতদত সমুদ্র
সম্পদের অপার সম্ভাবনা
ণবদবিনায় সামুণদ্রক মৎস্য
সম্পদের সাংরক্ষণ ও
উন্নয়নসে মেদশর মৎস্য
সম্পদের সামণগ্রক
উন্নয়দনর লদক্ষয েক্ষ
জনবল সৃণষ্ট ও
অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন।

মৎস্য ও ণিাংণে সাংক্রান্ত জাতীয় কণমটির ৩য়
সভার ণসদ্ধান্তসমূে
ক) মৎস্য অণিেপ্তদরর সাাংগঠণনক কাঠাদমার
আওতায় ১,৫৩১টি পে সৃজদনর প্রস্তাব পুনরায়
অে ম মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করদত েদব।
খ) ৬০০টি মক্ষে সেকারীর পে রাজস্ব খাদত
সৃজদনর সেণত প্রোদনর প্রস্তাব পুনরায় অে ম
মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করদত েদব।
গ) ১৬টি মমণরন ণিশাণরজ সাদভমল্যান্স মিক
মপাদির জন্য ৪২৪টি পে জরুরী ণভণেদত সৃজদনর
ণনণমে মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব মপ্ররণ করদব।

আর্লািনা ও িাস্তিায়ন অগ্রগবি বিিরি

বাস্তবায়দন

মোপণরিালক, মৎস্য অবধদপ্তর সভায় জানান
গর্, ক) অতযাবশ্যকীয় ৫৫৭টি পে সৃজন
ণবষদয় িথ্যাবদ প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলর্য়র সবিি
িরাির গপ্ররি করা ের্য়র্ে।
খ) ৬০০টি মক্ষে সেকারীর পে রাজস্ব খাদত
সৃজদনর ণবষদয় অথ ে মন্ত্রিালয় সম্মবি প্রদার্ন
অপারগিা প্রকাশ কর্রর্ে।
গ) সাদভমল্যান্স মিক মপাদির জন্য ৪২৪টি পে
সৃজদনর ণবষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়
অণনষ্পন্ন রদয়দছ।

অবিবরক্ত সবিি
(মৎস্য)/
যুগ্মসবিি (ব্লুইর্কানবম)/

মোপণরিালক, মৎস্য অবধদপ্তর সভায় জানান
গর্, ক) ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর ণনণমদে সণিব,
ব্যাাংক ও আণে মক প্রণতিান ণবভাগ, অে ম
মন্ত্রণালয় বরাবর পে মপ্ররণ করা ের্য়র্ে।

অবিবরক্ত
সবিি (মৎস্য)/
যুগ্মসবিি (ব্লুইর্কানবম)/

মোপবরিালক,

মৎস্য অবধদপ্তর

পণরদবশবান্ধব ও উন্নত িাষ
পদ্ধণত প্রবতমদনর মাধ্যদম
মেকসই ণভণেদত ণিাংণে
উৎপােন বৃণদ্ধর লদক্ষয
ণবযমান অবকাঠাদমা
সাংস্কার ও ণনমমাণ এবাং
ণিাংণে িাণষদক স্বে সুদে
ঋণ প্রোন।

ক) প্রাণন্তক ণিাংণে িাণষদক এক অাংক ণবণশষ্ট
সুদে ও সেজ শদতম ঋণ প্রোদনর ণবষয়টি অে ম
মন্ত্রণালয় এবাং ব্যাাংক ও আণে মক প্রণতিান ণবভাগ
পরীক্ষা-ণনরীক্ষা কদর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ।
খ)
উপকূলীয়
এলাকায়
মপাল্ডাদরর
স্নুইসদগেসমূে সাংস্কার/পুনোঃণনমমাদণ বাাংলাদেশ
পাণন উন্নয়ন মবাি ম, তো পাণনসম্পে মন্ত্রণালয়
জরুরী ণভণেদত উদযাগ গ্রেণ করদব।

ণনরাপে মৎস্য সরবরাে

ক) মৎস্য পণরেশমন ও মানণনয়ন্ত্রণ শাখার মোপণরিালক, মৎস্য অবধদপ্তর সভায় জানান অবিবরক্ত
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মোপবরিালক,

খ) ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর ণনণমদে সবিি, পাবন মৎস্য
সম্পদ মন্ত্রিালয় বরাবর পে মপ্ররণ করা অবধদপ্তর
ের্য়র্ে।

৪.

৫.

৬.

৭.

৬।

ণনণিত করার জন্য মৎস্য
মানণনয়ন্ত্রণ ও
প্রণক্রয়াজাতকরণ
কার্ মক্রদমর সক্ষমতা বৃণদ্ধর
ণনণমে প্রদয়াজনীয় জনবল
সৃণষ্ট, NRCP -এর
আওতা বৃণদ্ধকরণ এবাং
মান ণনয়ন্ত্রণ সাংণিষ্ট
কমমকতমাদের প্রদণােনা
প্রোন।

১৩৬টি পে সৃজদন মৎস্য ও প্রাণণসম্পে
মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবাং অে ম
মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ।
খ) মৎস্য পণরেশমন ও মানণনয়ন্ত্রণ
ল্যাবদরেণরদত কমমরত কমমকতমা ও কমমিারীদের
ণনণে মষ্ট োদর প্রদণােনা প্রোদনর ণবষয়টি অে ম
মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-ণনরীক্ষাপূব মক পরবতী ব্যবস্থা
গ্রেণ ।

প্রাকৃণতক উৎস মেদক ণিাংণের
মরণু/দপানা আেরণ বন্ধ করার
উদেদশ্য ণিাংণে মপানা
আেরণকারী েণরদ্র মজদলদের
ণভণজএি সোয়তা প্রোন ও
ণবকে কমমসাংস্থাদনর ব্যবস্থা
করা।

ক) প্রাকৃণতক উৎস মেদক ণিাংণে মপানা আেরণ মোপণরিালক, মৎস্য অবধদপ্তর সভায় জানান অবিবরক্ত
সম্পূণ মরূদপ বন্ধ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণণসম্পে গর্, ণনদে মশনাটি বাস্তবাণয়ত েদে।
সবিি (মৎস্য)/
মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনীয় কার্ মক্রম গ্রেণ ।
যুগ্মসবিি (ব্লুইর্কানবম)/

রুইজাতীয় মাদছর স্বতন্ত্র
প্রাকৃণতক প্রজননদক্ষে
োলো নেী সাংরক্ষণ এবাং
এ নেীদত স্থাণপত ৪০
ণক.ণম. েীঘ ম অভয়াশ্রম
স্থায়ীভাদব রক্ষণাদবক্ষদণর
জন্য প্রদয়াজনীয় জনবল
সৃণষ্ট, অদে মর সাংকুলান ও
আন্তোঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।

ক) মাদছর মকৌণলতাণিক ণবশুদ্ধতা (Genetic
purity) অক্ষুন্ন রাখদত োলো নেীদকণেক
ণবণভন্ন সাংস্থার কার্ মক্রম সমণন্বতভাদব
পণরিালনার লদক্ষয মাননীয় মূখ্য সণিদবর
মনদর্তদত্ব একটি কণমটি গঠন কদর মৎস্য ও
প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, পাণনসম্পে মন্ত্রণালয়,
স্থানীয় সরকার ণবভাগ, কৃণষ মন্ত্রণালয়, ণশে
মন্ত্রণালয়, ণবদুযৎ ণবভাগ, ওয়াসা এবাং পণরদবশ
ও বন মন্ত্রণালদয়র অাংশগ্রেদণ অগ্রাণিকার
ণনি মারণ ও কার্ মক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় করার
পেদক্ষপ গ্রেণ।
মাদছর জন্য ততণর খাদযর মূল্য ক্রয়সীমার মদধ্য মোপণরিালক, মৎস্য অবধদপ্তর সভায় জানান
রাখার লদক্ষয, ণবদশষতোঃ মৎস্যখাদয গর্, সভায় বিষয়টি িাস্তিাবয়ি মর্মে গে করা
স্থানীয়ভাদব উৎপাণেত আণমদষর উৎস বৃণদ্ধর র্ায়। ইো একটি িলমান প্রবক্রয়া।
লদক্ষয সয়াণবন ও ভুট্টার উৎপােন বাোদনার
জন্য কৃণষ মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রেণ ।

মৎস্যখাদয স্থানীয়ভাদব
আণমদষর উৎস বাোদনার
উদযাগ গ্রেণ।

ণতস্তা বাঁি প্রকদের মসি
কযাদনদল মাছিাষ কার্ মক্রম
পণরিালনার জন্য
পাণনসম্পে মন্ত্রণালদয়র
সেণত প্রোন।

গর্, ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় অণনষ্পন্ন সবিি (মৎস্য)/
রদয়দছ।
যুগ্মসবিি (ব্লুইর্কানবম)/
মোপবরিালক,

খ) ঝণুঁ কভাতা/প্রদণােনা অনুদমােদনর ণবষদয় মৎস্য
প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেদণর জন্য মৎস্য ও অবধদপ্তর
প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয় পে মপ্ররণ করা
েদয়দছ।

মোপবরিালক,

মৎস্য
অবধদপ্তর
মোপণরিালক, মৎস্র্ অবধদপ্তর সভায় অবিবরক্ত
জানান গর্, সভায় বিষয়টি িাস্তিাবয়ি মর্মে সবিি (মৎস্য)/
গে করা র্ায়। ইো একটি িলমান প্রবক্রয়া।
যুগ্মসবিি (ব্লুইর্কানবম)/

ণতস্তা বাঁি প্রকদের মসি কযাদনদল সমাজণভণেক
মাছিাষ কার্ মক্রম বাস্তবায়দনর লদক্ষয মৎস্য
অণিেপ্তদরর সাদে বাাংলাদেশ পাণন উন্নয়ন মবাদি মর
সমদিাতা স্মারক স্বাক্ষদরর ণনণমে পাণনসম্পে
মন্ত্রণালয়দক সেয় ণনদে মশনা প্রোন।

মৎস্য
অবধদপ্তর

অবিবরক্ত
সবিি (মৎস্য)/
যুগ্মসবিি (ব্লুইর্কানবম)/
মোপবরিালক,

মৎস্য
অবধদপ্তর
মোপণরিালক, মৎস্য অবধদপ্তর সভায় জানান অবিবরক্ত
গর্, মৎস্য অণিেপ্তদরর ও পাণন উন্নয়ন মবাদি মর সবিি (মৎস্য)/
মদধ্য একটি সমদিাতা স্মারক স্বাক্ষণরত যুগ্মসবিি (ব্লুেদয়দছ।
ইর্কানবম)/
মোপবরিালক,

মজলা প্রশাসন ও পাণন উন্নয়ন মবাদি মর সমণন্বত মৎস্য
অাংশগ্রেদণ মসি কযাদনদল সমাজণভণেক অবধদপ্তর
মাছিাষ কার্ মক্রম বাস্তবাণয়ত েদে।

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

স্বাক্ষবরি/০৩/০১/২০১৯
(মমাোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
সবিি
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মোপবরিালক,

