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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন-২ অণিশাখা 

 
ণবষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় সাংণিষ্ট মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর প্রণতশ্রুণত ও ণনদে েশনাসমূদের উপর অনুণিত সভার কার্ েণববরণীঃ 

 
সভাপণত : মমাঃ রইছউল আলম মন্ডল, সণিব, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়। 

সভার স্থান : মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র সদেলন কক্ষ।  

তাণরখ ও সময় : ১৭ মসদেম্বর ২০১৮ ও মবলা ০২.৩০ ঘটিকা 

সভায় উপণস্থত কম েকতোদের 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 েশনাসমূদের গুরুত্ব সম্পদকে সভায় আদলাকপাত কদরন এবাং বদলন এসব প্রণতশ্রুণতর সাদে অদনক মক্ষদে ণনব োিনী ইশদতোদররও 

সম্পকে রদয়দছ ণবিায় এগুণল বাস্তবায়দন দ্রুততম সমদয় কার্ েক্রম সম্পােন করা বাঞ্চনীয়। সভায় উপণস্থত কম েকতোগণ মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর 

প্রণতশ্রুণত ও ণনদে েশনাসমূে বাস্তবায়দনর ণবষদয় একমত মপাষণ কদর সদব োচ্চ অগ্রাণিকার ণেদয় এ ণবষদয় কার্ েক্রম গ্রেণ করদবন মদম ে জানান। 

 

২। সভাপণতর অনুমণতক্রদম উপসণিব(প্রশাসন-৩ অণিশাখা) জনাব মমাঃ শণিকুল ইসলাম প্রেদম ণবগত ০৭ আগস্ট ২০১৮ ণরঃ তাণরদখ 

অনুণিত মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর প্রণতশ্রুণত ও ণনদে েশনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত সভার কার্ েণববরণী অনুদমােদনর জন্য সভায় উপস্থাপন কদরন। সভায় 

অগ্রগণতর ণববরণ অন্তর্ভ েণক্তর সাংদশািনীসে কার্ েণববরণীটি সব েসেণতক্রদম দৃঢ়করণ করা েয়।  

 

৩। সভায়  কম েকতোগণ ণনদে েশনা বাস্তবায়দনর ণবষদয় অগ্রগণত অবণেত কদরন। ণবস্তাণরত আদলািনাদন্ত ণনম্নরূপ ণসদ্ধান্তসমূে গৃেীত েয়ঃ 
 

প্রণতশ্রুণতঃ 

ক্র.নাং মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর 

প্রণতশ্রুণত 
আদলািনা গৃণেত ণসদ্ধান্ত/ মন্তব্য বাস্তবায়দন 

১ ণসরাজগদে সরকাণর 

মভদেণরনাণর কদলজ 

স্থাপন করা।   

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর জানান মর্,  ক) প্রতিশ্রুতিটি 

ইতিোমতে বোস্তবোতিি হতিতে। 

খ) সৃতিি পতে তিতিোতের িন্য তবতিমতি কোর্ যক্রম গ্রহণ করো হতব। 

ে) সৃতিি পতে তিতিোে সোতপতে তসরোিেতে সরকোতর ভেতেতরিোতর 

কতেতির তিেো কোর্ যক্রম শুরু হতব। 

ক) প্রণতশ্রুণতটি বাস্তবাণয়ত 

মদম ে গণ্য করা র্ায় । 

(খ) সৃণজত পদে ণনদয়াদগর 

জন্য ণবণিমদত কার্ েক্রম 

গ্রেণ করদত েদব। 

(গ) মভদেণরনাণর কদলজ 

ণশক্ষা কার্ েক্রম শুরুর 

উদযাগ গ্রেণ করদত েদব। 

যুগ্মসণিব (প্রাস-৪), 

যুগ্মপ্রিান, 

মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

২ মৎস্য িাদষ েক্ষ 

জনশণক্ত গদে 

মতালার লদক্ষে 

ণসরাজগদে মৎস্য 

ণিদলামা ইনণস্টটিউে 

স্থাপন। 

সভায় জানাদনা েয় মর্, এ প্রণতশ্রুণতটি প্রিানমন্ত্রীর কার্ োলদয় 

বাস্তবাণয়ত মদম ে গণ্য করা েদয়দছ। পরবতী কার্ েক্রম েক্ষতার সাদে 

পণরিালনাসে িদলাআপ করার ণবষদয় সভায় আদলািনা েয়। 

ক) বাস্তবাণয়ত 

 

খ) প্রণতশ্রুণতটির পরবতী 

কার্ েক্রম েক্ষতার সাদে 

পণরিালনাসে িদলাআপ 

করদত েদব। 

যুগ্মসণিব (মৎস্য), 

যুগ্মপ্রিান, 

মোপণরিালক, মৎস্য 

অণিেপ্তর  

৩ মজদলদের জন্য 

কৃণষর অনুরূপ 

পণরিয় পে প্রোদনর 

ব্যবস্থা গ্রেণ   

সভায় জানাদনা েয় মর্, এ প্রণতশ্রুণতটি প্রিানমন্ত্রীর কার্ োলদয় 

বাস্তবাণয়ত মদম ে গণ্য করা েদয়দছ। ইো একটি িলমান প্রণক্রয়ার 

ণবষদয় সভায় আদলািনা েয়। 

ক) বাস্তবাণয়ত 

খ) প্রণতশ্রুণতটি  একটি 

িলমান প্রণক্রয়া ণবিায় এর 

পরবতী কার্ েক্রম েক্ষতার 

সাদে পণরিালনাসে 

িদলাআপ করদত েদব। 

যুগ্মসণিব (মৎস্য),  

যুগ্মপ্রিান, 

মোপণরিালক, মৎস্য 

অণিেপ্তর  

৪ মগাপালগে মজলায় 

োঁস-মুরণগর েোিাণর 

স্থাপন। 

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভায় জানান মর্,  ক) 

প্রতিশ্রুতিটি ইতিোমতে বোস্তবোতিি হতিতে। 

 

খ) পে সৃিতির তবষিটি ফতেোআপ করো হতে। 

ক) প্রণতশ্রুণতটি বাস্তবাণয়ত 

মদম ে গণ্য করা র্ায়। 

খ) ২১৩ টি পে রোিস্বখোতি 

সৃিতির তবষিটি ফতেোআপ 

করতি হতব। 

যুগ্মসণিব  (প্রাস-৪), 

যুগ্মপ্রিান, 

মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর  

৫ িাঁেপুর মৎস্য 

গদবষণা মকদে 

ণিদলামা মকাস ে 

িালুকরণ  

সভায় জানাদনা েয় মর্, এ প্রণতশ্রুণতটি প্রিানমন্ত্রীর কার্ োলদয় 

বাস্তবাণয়ত মদম ে গণ্য করা েদয়দছ। প্রণতশ্রুণতটি বাস্তবাণয়ত েওয়ায় 

সভায় সদন্তাষ প্রকাশ করা েয়। 

ক) বাস্তবাণয়ত 

খ) প্রণতশ্রুণতটির পরবতী 

কার্ েক্রম িদলাআপ করদত 

েদব। 

যুগ্মসণিব (মৎস্য), 

যুগ্মপ্রিান, 

মোপণরিালক, মৎস্য 

অণিেপ্তর   

৬ জােকা িরা বন্ধ 

রাখদল ১০ মকণজর 

বেদল মাণসক ৩০ 

মকণজ িাল প্রোন 

সভায় জানাদনা েয় মর্, এ প্রণতশ্রুণতটি প্রিানমন্ত্রীর কার্ োলদয় 

বাস্তবাণয়ত মদম ে গণ্য করা েদয়দছ। ইো একটি িলমান প্রণক্রয়ার 

ণবষদয় সভায় আদলািনা েয়। 

ক) বাস্তবাণয়ত 

খ) িলমান কার্ েক্রম 

িদলাআপ করদত েদব। 

 

মোপণরিালক, 

মৎস্য অণিেপ্তর/ 

মন্ত্রণালদয়র সাংণিষ্ট 

কম েকতোগণ। 
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ণনদে েশনাসমূেঃ 

ক্র.নাং মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর 

ণনদে েশনা 
আদলািনা গৃণেত ণসদ্ধান্ত/ মন্তব্য বাস্তবায়দন 

১ এ মন্ত্রণালদয়র 

মাধ্যদম মৎস্য সম্পে 

এবাং োলাল মাাংস 

মসৌণে আরবসে 

মুসণলম মেশসমূদে 

রিতাণন করা মর্দত 

পাদর   

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্,  

রপ্তাণনদর্াগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান ণনণিত কদর রপ্তাণন করা েদয় 

োদক।  

িলণত ২০১৮-১৯ অে েবছদর বাাংলাদেশ েদত মধ্যপ্রাদিে এবাং 

মসৌণেআরদব রপ্তাণনকৃত মৎস্য ও মৎস্যপদণ্যর ণববরণ: 

 

মাস মধ্যপ্রািে 

(মম.েন) 

মসৌণেআরব 

(মম.েন) 

জুলাই, ২০১৮ ৭৪১.৩৯৪ ২১২.০৬৩ 

 

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভাদক অবণেত কদরন মর্,   

বোাংেোতেতি েবোতেপশুর ক্ষুরোতরোে মুক্ত এেোকো তকাংবো ভিোি সৃতির 

েতেে পোবিো ভিেোর ০৩ টি উপতিেোি টিকো প্রেোতির কোর্ যক্রম 

চেমোি আতে। ভমোে 2৬ হোিোর ৭৯ টি েবোতেপশুতক ক্ষুরোতরোতের টিকো 

প্রেোি করো হতিতে। এেোড়ো র্তিোর ভিেোর তিকরেোেো উপতিেোি 

েোেে ও ভেড়োর তপতপআর ভরোেমুক্তকরতণর েতেে টিকো প্রেোি 

কোর্ যক্রম অব্যোহি আতে।  

(ক) রপ্তানীদর্াগ্য  মৎস্য 

সম্পদের গুনগতমান 

ণনণিত কদর রপ্তানী করদত 

েদব। 

(খ) মৎস্যসম্পে  রপ্তাণন 

বৃণদ্ধর প্রদিষ্টা গ্রেণ করদত 

েদব।  MOU  

সম্পােদনর ণবষয়টি 

িদলাআপ করদত েদব। 

গ. zoning  কম ে-

পণরকল্পনা চূোন্ত েওয়ায় 

বাস্তবায়ন অগ্রগণত পরবতী 

সভায় জানাদত েদব। 

ঘ. মৎস্য সম্পে এবাং 

োলাল মাাংস রপ্তাণনর 

ণবষদয় মৎস্য অণিেপ্তর ও 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর 

সাদে সমন্বয় কদর অগ্রগণত 

জানাদত েদব। 

অণতঃ সণিব   

(প্রাস-২), 

যুগ্মসণিব (মৎস্য),  

 মোপণরিালক, 

মৎস্য অণিেপ্তর, 

মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর    

২ ণবদেদশর বাজাদরর 

পাশাপাণশ 

বাাংলাদেশী 

ব্যবসায়ীদের 

সমন্বদয় ণবদেদশ 

গদে ওঠা মাদকেদে 

মৎস্য এবাং মাাংস 

রপ্তাণনর মাধ্যদম 

অে েদনণতক উন্নয়ন 

সম্ভব।  

 মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, ইউদরাপ, 

আদমণরকা, কানািা, অদেণলয়াদত ণিাংণের পাশাপাণশ মেণশ প্রজাণতর 

ণেমাণয়ত ও প্রণক্রয়াজাতকৃত মাছ রপ্তাণন করা েয়।  

িলণত ২০১৮-১৯ অে েবছদর বাাংলাদেশ েদত পৃণেবীর ণবণভন্ন মেদশ 

রপ্তাণনকৃত মৎস্য ও মৎস্যপদণ্যর ণববরণ ণনদম্ন মেয়া েদলা:  

 

ক্র. 

নাং 

মাস/ 

বছর 

পদণ্যর ণববরণ  cwigvY 

(†g.Ub) 

আয়  

(ণমণলয়ন ইউ 

এস িলার) 

১. জুলাই, 

২০১৮ 

ণেমাণয়ত মাছ ৪,১৫৪.৪৫ ৩৯.৮২ 

বরিাণয়ত মাছ ৫৯৩.৬৪৮ ১.৫৮ 

২. জুলাই, 

২০১৮ 

মমাে মৎস্য ও 

মৎস্যজাত পণ্য 

৫,৯৯৫.১৯ ৪৪.২০ 

 

 (গ) িলণত ২০১৭-১৮ অে েবছদর জুলাই, ২০১৮ মাদস মমাে ১৪০ মম.েন 

ণিস মেল ও ণিাংণের মখাসা রপ্তাণন করা েদয়দছ। এ সকল উপজাত 

দ্রদব্যর রপ্তাণনর পণরমান বৃণদ্ধর উদযাগ মনয়া েদব। 

  

মিয়ারম্যান, ণবএিণিণস সভায় অবণেত কদরন মর্, মৎস্য অণিেপ্তর 

এবাং রপ্তানী উন্নয়ন ব্যেদরার সেদর্াণগতায় মেদশর ণবণভন্ন প্রাইদভে 

প্রণতিান কতৃকেক পৃণেবীর ণবণভন্ন মেদশ মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তানী 

করা েদয় োদক। বাাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বদয় ণবদেদশ গদে ওঠা 

মাদকেদে মৎস্য রপ্তাণনর মাধ্যদম অে েননণতক উন্নয়দন বাাংলাদেশ মৎস্য 

উন্নয়ন কদপ োদরশন  ,মৎস্য অণিেপ্তর ,রপ্তানী উন্নয়ন ব্যেদরা এবাং 

মবসরকারী সাংস্থাসমূে সণেণলতভাদব প্রদিষ্টাা অব্যােত রাখদছ। 

 

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভাদক জানান মর্, ক) 

রপ্তোিীতর্োগ্য মোাংতসর গুিেি মোি তিতিি করতি ভকন্দ্রীি ভরোে 

অনুসন্ধোি েতবষণোেোর (তসতিআইএে) ভেতক িীবোনুমুক্ত সোটি যতফতকে 

প্রোতপ্ত সোতপতে প্রোতণসম্পে অতিেপ্তর ভেতক ভেতেতরিোতর ভহেে 

সোটিতফতকে প্রেোি করো হি। এখোতি উতেখ্য ভর্, তসতিআইএে ভেতক 

মোাংস রপ্তোতির িন্য এিথ্রোক্স ও সোেতমোতিেো ভরোেমুক্ত সিে প্রেোি 

করো হি। 

(ক) রপ্তাণনদর্াগ্য  মৎস্য 

সম্পে এবাং  মাাংদসর 

গুনগতমান ণনণিত কদর 

রপ্তাণন করদত েদব। 

(খ) বাাংলাদেশ মৎস্য 

উন্নয়ন কদপ োদরশদনর 

মিয়ারম্যান কতৃকেক 

োণখলকৃত প্রণতদবেন 

পরীক্ষা-ণনরীক্ষা কদর 

পরবতী সভায় উপস্থাপন 

করদত েদব।  

(গ) মাদছর বজেে/ উপজাত 

দ্রব্য ণজণিণপদত অন্তর্ভ েক্ত 

করার এবাং এ সকল দ্রদব্যর 

রপ্তাণনর পণরমাণ বৃণদ্ধর 

উদযাগ ণনদত েদব।  

(ঘ) রপ্তাণনকারক  ,রপ্তাণন 

উন্নয়ন ব্যেদরা ও রপ্তাণন 

ণবদশষাসে সভা কদর 

ণবদেদশ বাাংলাদেশী 

ব্যবসায়ী সমন্বদয় গদে উঠা 

মাদকেদে মৎস্য ,মাাংস ও 

এদের ভোলু অোদিি পণ্য 

রপ্তাণনর উদযাগ গ্রেণ 

করদত েদব। 

 

(ঙ) রপ্তাণন সাংক্রান্ত  তথ্য 

সাংগ্রে কদর অগ্রগণত সভায় 

জানাদত েদব। 

 

 

(ি)মেদশর বাজার মেদক 

র্োসমদয় মাছ সাংগ্রে 

করার ণবষদয় উদযাগ 

গ্রেণ করদত েদব। 

অণতঃ সণিব(প্রাস-২), 

যুগ্মসণিব (মৎস্য), 

যুগ্মসণিব, ব্লু-ইদকানণম, 

যুগ্মসণিব, (প্রাস-১), 

মিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ 

মৎস্য উন্নয়ন 

কদপ োদরশন, 

মোপণরিালক, মৎস্য 

অণিেপ্তর, 

মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 
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ঘ) মৎস্য ও প্রোতণসম্পে মন্ত্রণোেি এই িরতণর আন্ত:মন্ত্রণোেি সেোর 

উতযোে গ্রহণ করতি পোতর। 

৩ দুদির উৎপােন 

বৃণদ্ধর লদক্ষে উন্নত 

জাদতর গরু, গাণভ, 

মণেদষর জাত 

উন্নয়দনর পেদক্ষপ 

গ্রেণ করদত েদব।  

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর জানান মর্, ক)     ২০১৭-১৮ 

অে েবছদর দুি, মাাংস ও ণিদমর লক্ষেমাো ও উৎপােন: 

 

িোম েেেমোত্রো  জুি/১৮ 

মোতসর অিযি 

জুেোই/১৭ 

হতি 

ক্রমপুতেি 

দুি (েে ভম. 

েি) 

৯৪.০০ ১০.৬৬ ৯৪.০৬ 

মোাংস (েে ভম. 

েি) 

৭২.০০ ৪.২৮ ৭২.৬০ 

তিম (তকোটি) ১৫৫০.০০ ২০০.৬৭ ১৫৫১.৬৮ 

 

মোাংস, দুি ও তিতমর চোতহেো ও উৎপোেতির েেেমোত্রো অে যবেতরর 

শুরুতি তিি যোরণ করো হি। এই েেেমোত্রো মহোপতরচোেক, প্রোতণসম্পে 

অতিেপ্তর এবাং সতচব, মৎস্য ও প্রোতণসম্পে মন্ত্রণোেতির মতে বোতষ যক 

কম যসম্পোেি চুতক্তর মোেতম তিি যোতরি হতি েোতক। েেেমোত্রো অিযি 

তিতিি করোর িন্য মন্ত্রণোেতির সোতে অতিেপ্ততরর এতপএ বোস্তবোিি 

কতমটির প্রতি ৩ মোস পর পর মূল্যোিি সেো অনুতিি হি। 

খ) মোাংতসর উৎপোেি বৃতির িন্য েোেী, ষাঁড় ও মতহতষর ভকৌতেক মোি 

উন্নিি, কৃতত্রম প্রিিতি েতবষণো কোর্ যক্রম পতরচোতেি হতে। েতবষণোি 

উদ্ভোতবি প্রযুতক্ত মোঠ পর্ যোতি সম্প্রসোরণ অব্যোহি আতে। 

 

মোপণরিালক, বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউে সভায় 

জানান মর্, মাাংদসর উৎপােন বৃণদ্ধর জন্য গাভী, ষাে ও মণেদষর 

মকৌণলকমান উন্নয়ন, কৃণেম প্রজনদনর গদবষণা কার্ েক্রম পণরিাণলত 

েদে। গদবষণায় উদ্ভাণবত প্রযুণক্ত মাঠ পর্ োদয় কার্ েক্রম অব্যােত আদছ। 

তাছাো কৃণেম প্রজনদনর মাধ্যদম দুি উৎপােন বৃণদ্ধর ণবষদয় সভায় 

আদলািনা েয়।   

(ক)মাঠ পর্ োদয় গবাণেপশু, 

দুি, মাাংস ও ণিম 

উৎপােদনর সঠিক তথ্য 

সাংগ্রে, সাংরক্ষণ ণবষদয় 

মন্ত্রণালদয় ণনয়ণমত 

প্রণতদবেন ণেদত েদব এবাং 

এর িাণেো ও উৎপােদনর 

লক্ষমাো ণনি োরণ ও অজেন 

ণনণিত করার জন্য 

মন্ত্রণালদয় সভা করদত 

েদব।  

খ) উন্নত জাদতর গবাণে পশু 

উৎপােদনর জন্য গদবষণা 

কার্ েক্রম অব্যােত রাখদত 

েদব। উদ্ভাণবত প্রযুণক্ত মাঠ 

পর্ োদয় সম্প্রসারণ করদত 

েদব। 

(গ) গদবষণা কার্ েক্রদমর ও 

তাঁর বাস্তবায়ন তথ্য একটি 

ছক আকাদর প্রোন করদত 

েদব। 

 

(ঘ)  কৃণেম প্রজনদনর 

মাধ্যদম দুি উৎপােন 

বৃণদ্ধর ণবষদয় উদযাগ 

গ্রেণ করদত েদব। 

অণতঃ সণিব (প্রাস-

২), মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

ও মোপণরিালক, 

ণবএলআরআই 

 

 

 

 

 

মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

ও মোপণরিালক, 

ণবএলআরআই 

 

মোপণরিালক, 

ণবএলআরআই 

৪ কুণমর মেদক শুরু 

কদর ণবণভন্ন প্রাণণর 

িামো সঠিকভাদব 

প্রণক্রয়া কদর ণবদেশী 

ণবণনদয়াগকারীদের 

আকৃষ্ট করার জন্য 

প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ 

ণনদত েদব  

ণনদে েশনাটির কার্ েক্রম এ মন্ত্রণালদয়র আওতাভুক্ত না েওয়ায় সাংণিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ণবভাদগ বাস্তবায়দনর জন্য পে মেয়ার ণবষদয় সভায় 

আদলািনা েয়। 

 

(ক) এ খাদত ণবদেশী 

ণবণনদয়াগ আকৃষ্ট করার 

জন্য সাংণিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ণবভাদগ পে 

মপ্ররণ করদত েদব। 

 

অণতঃ সণিব (প্রাস-

২), মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

৫ সমুদ্র ণবজদয়র িদল 

পণরণি ও ণবস্তৃণত 

মবদে র্াওয়ায় 

গভীর সমুদদ্র মাছ 

সাংরক্ষণ ও আেরণ 

ণনয়ণন্ত্রত এবাং 

সঠিক পদ্ধণতদত 

েওয়ার পেদক্ষপ 

ণনদত েদব।  

মোপণরিালক  ,মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্ , (ক)  আগামী 

০২/০৮/২০১৮ ণর. েদত ১৭/০৮/২০১৮ণর. পর্ েন্ত খায ও কৃণষ সাংস্থা 

FAO এবাং Institute of Marine Research (IMR) কতৃকেক 

পণরিাণলত EAF_Nansen Program এর মাধ্যদম অতোধুণনক 

জণরপ ও গদবষনা জাোজ R/V Dr. Fridtjof Nansen দ্বারা 

বদগাপসাগদর Acoustic সাদভ ে পণরিালনা করা েদয়দছ। 

 

(খ) ০৯টি প্রতিিোিতক োং েোইিোর প্রকৃতির এবাং ০৭টি  পোস যতসইিোর 

প্রকৃতির ভমোে ১৬টি তফতিাং লাইদসদের আদবেদনর মপ্রণক্ষদত মন্ত্রণালয় 

েদত সেণতপে প্রোন করা েয়।  

 

(ঘ) বাাংলাদেশ IOTC এর পূণ ে সেস্যপে অজেন কদরদছ।  

 

(ঙ) আর ণভ মীন অনুসন্ধানী সম্পদকে একটি Presentation সভায় 

উপস্থাপন করা েদব। 

 

 

(ি) ণনদে েশনাটি ইদতামদধ্য বাস্তবাণয়ত েদয়দছ। 

(ক) বাাংলাদেদশর সমুদ্র 

সীমায় মৎস্য জণরপ ও 

গদবষণা কার্ েক্রম 

পণরিালনা অব্যােত রাখদত 

েদব।  

(খ) সুপাণরশকৃত ১২ ণিণশাং 

লাইদসে আদবেদনর 

ণনষ্পণির পেদক্ষপ গ্রেণ 

করদত েদব।  

গ) প্রকল্পগুদলা প্রণয়দনর 

কাজ ত্বরাণন্বত করদত েদব। 

ঘ)  Indian Ocean 

Tuna Commission 
(IOTC) -এ সেস্যপে 

প্রাণপ্তর জন্য ণলণখত পদের 

িদলাআপ করদত েদব।  

ঙ) আরণভ মীন অনুসন্ধানী 

সম্পদকে একটি 

Presentation উপস্থাপন 

করদত েদব। 

ি) ণনদে েশনাটি বাস্তবাণয়ত 

মদম ে গণ্য করা মর্দত পাদর। 

যুগ্মসণিব (মৎস্য),  

যুগ্ম-সণিব (ব্লু 

ইদকানণম),  

যুগ্ম-প্রিান, 

মোপণরিালক, মৎস্য 

অণিেপ্তর  
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৬ জাতীয় মাছ 

ইণলশদক রক্ষা 

করদত জােকা 

ণনিন বন্ধ করার 

জন্য মৎস্যজীণব 

মজদল সম্প্রোয়দক 

খায সোয়তার 

পাশাপাণশ ণবকল্প 

কম েসাংস্থান করদত 

েদব।  

মোপণরিালক  ,মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, (ক) জােকা 

সাংরক্ষণ কার্ েক্রম ণনয়ণমত মণনেণরাং করা েদয় োদক।   

 

(খ)“ইণলশ সম্পে উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা” শীষ েক প্রকদল্পর জনবল 

সৃজদনর প্রস্তাব অে ে ণবভাদগ প্রণক্রয়ািীন রদয়দছ। 
 

(গ) ণবষয়টি মণনেণরাং করা েদয় োদক। 

(ক) গৃণেত কার্ েক্রম 

বাস্তবায়ন মণনেণরাং করদত 

েদব।  

(খ) মজদলদের ণবকল্প 

কম েসাংস্থাদনর জন্য নতুন 

প্রকল্প অনুদমােদনর ণবষয়টি 

িদলাআপসে অগ্রগণত 

সভায় জানাদত েদব। 

গ) গঠিত সঞ্চয়ী েদলর 

কার্ েক্রম মণনেণরাং করদত 

েদব। 

যুগ্মসণিব (মৎস্য), 

যুগ্মপ্রিান, 

মোপণরিালক, মৎস্য 

অণিেপ্তর, 

মোপণরিালক, 

ণবএিআরআই  

৭ মেদশর আপামর 

জনসািারদণর 

প্রাণণজ আণমদষর 

িাণেো পূরদণর জন্য 

মকা-অপাদরটিদভর 

মাধ্যদম খামার 

প্রণতিার উদযাগ 

গ্রেণ করদত েদব। 

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, ক) মিইণর 

উন্নয়ন মবাি ে আইন, ২০১৭ প্রণয়দনর কাজ প্রণক্রয়ািীন আদছ।  

 

খ) বাস্তবাণয়ত েদে। 

 

 

 

(ক) বাাংলাদেশ মিইণর 

উন্নয়ন মবাি ে আইন, ২০১৭ 

প্রণয়দনর কোি ত্বরোতিি 

করতি হতব।  

 

(খ)ণবষয়টি বাস্তবাণয়ত 

মদম ে গণ্য করা র্ায়। 

অণতঃ সণিব 

(প্রাস-২),  

মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর 

৮ দুি ও মাাংদসর 

িাণেো পূরদণ মেদশর 

েণক্ষণ এবাং 

পণিমাঞ্চদল ণবরাে 

ির এলাকায় 

মণেদষর খামার 

প্রণতিা করদত েদব।   

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, ভেতির ৫৩ টি 

ভিেোর ২৪৪ টি উপতিেোি মতহষ উৎপোেতির  িন্য মতহষ প্রিিি ও 

উন্নিি প্রকতের তিতপতপ পতরকেিো কতমিতি ভপ্ররণ করো হতিতে। 

প্রকল্পটির পুনঃগঠন 

কার্ েক্রম দ্রুত মশষ কদর 

পরবতী ব্যবস্থা গ্রেণ 

করদত েদব। 

অণতণরক্ত সণিব 

(প্রাস-২),  

মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর 

৯ Black 

Bengal 

Goat -এর মোাংস 

মেপ্রোতচে খুবই 

িিতপ্রি তবিোি 

প্রতক্রিোকরণ 

পিতিতক ভিোরেোর 

কতর মে প্রোতচের 

বোিোতর স্থোি কতর 

ভিিো ভর্তি পোতর।  

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, েোেতের মোাংস 

মোেদ্বীপ, কুতিি এবাং দুবোই-এ রপ্তোিী করো হি। রপ্তোিীর ভেতত্র 

সহোিিো প্রেোতির েতেে প্রোতণসম্পে অতিেপ্তর কর্তযক অিোপতিসূচক 

সিে (NOC) প্রেোি করো হতি েোতক। তিতি বতেি প্রণীি েোইি েোইি 

অনুর্োিী Black Bengal Goat উৎপোেি করো হতে। 

 

মোপণরিালক, বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউে সভায় 

জানান মর্, বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউে 

(ণবএলআরআই) প্রণতিা লগ্ন মেদক ণসদলকটিভ ণিণিাং এর মাধ্যদম 

ব্ল্োক মবগল ছাগদলর মকৌণলকমান উন্নয়ন ণনদয় ণবণভন্ন গদবষণা 

িলমান রদয়দছ। প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর উপদজলা প্রাণণসম্পে 

কম েকতোর সুপাণরদশর মাধ্যদম ইনণস্টটিউদের ছাগল ও মভো গদবষণা 

খামার েদত মকৌণলকমান উন্নয়নকৃত মেশীয় জাদতর ব্ল্োক ছাগদলর 

পাঁঠা সারাদেদশ ছাগল পালনকারী খামারীদের মাদে ণবতরণ কার্ েক্রম 

িলমান রদয়দছ। উক্ত ছাগদলর পাঁঠা কার্ েক্রদমর অাংশ ণেসাদব 

প্রণতবছদরর ন্যায়, ২০১৭-১৮ অে ে বৎসদর ০৬ টি ব্ল্োক মবগল ছাগদলর 

পাঁঠা মেদশর ণবণভন্ন এলাকায় ছাগল পালনকারী খামারীদের মাদে 

ণবতরণ করা েদয়দছ। ণবএলআরআই এর ছাগল ও মভো গদবষণা 

খামাদর মকৌণলকমান উন্নয়নকৃত মেশীয় জাদতর ব্ল্োক মবগল ছাগদলর 

পাঁঠা সারাদেদশ ছাগল পালনকারী খামারীদের মাদে ণবতরদণর মাধ্যদম 

ণনণবেভাদব মেদশর ব্ল্োক মবগল ছাগদলর জাত উন্নয়দনর কার্ েক্রম 

কদর র্াদে।    

(ক) মে প্রোতচের বোিোতর 

Black Bengal 

Goat এর মাাংদসর 

চোতহেো ও রপ্তোতি তবষতি 

িথ্য পরবিী সেোি ভপি 

করতি হতব। 

(খ) েোইিেোইি অনুর্োিী 

Black Bengal 

Goat উৎপােন কার্ েক্রম 

অব্যােত রাখদত েদব। 

(গ) সুফেতেোেীতের মোতি 

তবিরণকৃি পোঠোর ব্যবহোর 

ও সুফে সম্পতকযি 

প্রতিতবেি ভপ্ররণ করতি 

হতব। 

(ঘ) Black Bengal 

Goat এর Branding এর 

জন্য ণশল্প মন্ত্রণালদয় মপ্রণরত 

প্রস্তাব িদলাআপ করদত 

েদব। 

অণতঃ সণিব  

(প্রাস-২) 

মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর/ 

ণবএলআরআই 

১০ ণবদেদশ প্রচুর 

িাণেোর মপ্রণক্ষদত 

মভোর মাাংস 

উৎপােদন ণবদশষ 

গুরুত্ব ণেদত েদব।  

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, ক) ভেড়ো 

মোাংতসর উপকোতরিো সমোি তেতিক ও বোতণতিেক খোমোতর ভেিী ভেড়োর 

উন্নিি ও সাংরেণ প্রকে (কতম্পোতিন্ট-তব) তদ্বিীি পর্ যোি এর আওতায় 

ণবণভন্ন মেণলণভশন িোদনল এবাং মরণিওদত বহুল প্রিাদরর  জন্য টিণভ 

স্পে, নাটিকা, ণভণিও িকুদমন্টারী, জারীগান এবাং আরণিণস ততরী 

করা েদয়দছ র্া পর্ োয়ক্রদম প্রিাণরত েদে।  

(ক) মভো ও মাাংদসর 

উপকাণরতা ণবষদয় 

ইদলক্ট্রণনক ও ণপ্রন্ট 

ণমণিয়ায় ণনয়ণমত প্রিার 

করদত েদব।  

 (খ) সকল মভোর খামার 

মরণজদেশদনর ব্যবস্থা 

ণনদত েদব।  

(গ) মভো, ছাগল ও 

অণতঃ সণিব 

(প্রাস- ২) 

 মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর,  

মোপণরিালক, 

ণবএলআরআই 
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খ) ভবসরকোতর ভেড়োর খোমোর ভরতিতেিতির আওিোি আিোর কোর্ যক্রম 

চেমোি আতে। ভেিব্যোপী ভরতিিোি য ভেড়োর খোমোতরর সাংখ্যোাঃ 

খোমোতরর তববরণ চেতি মোতস 

(জুি/১৮) 

ভমোে ক্রমপুতেি 

ভরতিিোি য ভেড়োর 

খোমোর 

- ৩,৬৩২ 

ে) জুি/২০১৮ তরাঃ মোতস অনুতিি সেোর কোর্ যতববরণী ভমোিোতবক িোিো 

র্োি ভর্, ভেড়ো, েোেে ও মতহতষর ভেতত্র ৫% হোর সুতে ঋণ প্রেোতির 

তবষতি প্রিোিমন্ত্রীর কোর্ যোেতি পত্র ভপ্ররণ করো হতিতে।  

ঘ) ভেড়োর মোাংসতক িিতপ্রি করোর িন্য তবতেন্ন  প্রচোর কোর্ যক্রম 

চেমোি আতে। 

মোপণরিালক, বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউে সভায় 

জানান মর্, ক) মভো পালন ও মভোর মাাংদসর উপকাণরতা সম্পদকে 

ণবণভন্ন ইদলকণিক ও ণপ্রন্ট ণমণিয়া এবাং ণবণভন্ন সামাণজক মর্াগাদর্াগ 

মাধ্যদম (ইউ টিউব, মিসব্যক) প্রিার প্রিারণা অব্যােত আদছ। 

মণেদষর মক্ষদে ৫% োদর 

সুদে ঋণ প্রোদনর উদযাগ 

গ্রেণ করদত েদব। 

(ঘ) ভেড়োর মোাংসতক 

িিতপ্রি করোর িন্য তবতেন্ন 

মোতকযতে প্রচোতরর উতযোে 

গ্রহণ করতি হতব। 

১১ মালদয়ণশয়াদত 

ণেনুদকর িাণেো 

োকায় কাঁকো,  

শামুক, ণেনুক 

ইতোণে প্রণক্রয়াজাত 

করদণর মক্ষদে 

মন্ত্রণালয় ণবদশষ 

র্ভণমকা পালন 

করদত পাদর।   

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, বাাংলাদেশ েদত 

পৃণেবীর ণবণভন্ন মেদশ রপ্তাণনকৃত কাঁকো ও কুণিয়ার ণববরণ ণনদম্ন 

মেয়া েদলা:  

ক্র. 

নাং 

মাস পদণ্যর 

ণববরণ  

cwigvY 

(†g.Ub) 

আয়  

(ণমণলয়ন ইউ এস 

িলার) 

১. জুলাই, 

২০১৮ 

 

কাঁকো ২৩.৮০ ০.৩২ 

কুণিয়া ১০৪৩.২৯ ২.৩০ 

 

(ক) কাঁকো, শামুক, ণেনুক 

ইতোণে ণবদেদশ রপ্তাণন 

বৃণদ্ধর পেদক্ষপ গ্রেণ করদত 

েদব।  

(খ) রপ্তাণন উন্নয়ন ব্যেদরা ও 

বনণবভাগ েদত কুণিয়া 

রপ্তাণনর তথ্য সাংগ্রে করদত 

েদব। 

গ) শামুক ও ণেনুক রপ্তাণনর 

কার্ েক্রম সম্পদকে পরবতী 

সভায় প্রণতদবেন উপস্থাপন 

করদত েদব। 

যুগ্মসণিব (মৎস্য) 

মোপণরিালক, মৎস্য 

অণিেপ্তর/ 

মোপণরিালক, 

ণবএিআরআই  

১২ গ্রোতমর েতরদ্র 

িিতেোতির 

অে যনিতিক উন্নিতি 

হাঁস-মুরতের 

খোমোরসহ ভর্ সকে 

খোমোতর ঋণ প্রেোি 

করো হতিতে ভসগুতেো 

সঠিকেোতব 

বোস্তবোিি হতে 

তকিো িেোরতক 

করতি হতব। 

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভায় অবণেত কদরন মর্, ক) 

প্রোতণসম্পে অতিেপ্তর কর্তযক পতরচোতেি ক্ষুদ্রঋণ কোর্ যক্রতমর আওিোি 

১৯৯৬-৯৭ হতি 2017-18 অে য বেতরর  জুি/২০১৮ পর্ যন্ত ১ েে ২৯ 

হোিোর ১৯ িি সুফেতেোেীর মোতি সব যতমোে ৮৫ ভকোটি ৮৪ েে েোকো 

(মূে তবতিতিোে+পুণাঃ তবতিতিোে) তবিরণ করো হতিতে। ১৯৯৭-৯৮ 

হতি জুি/২০১৮ তরাঃ পর্ যন্ত আেোিকৃি েোকোর পতরমোণ ৬৬ ভকোটি ১৮ 

েে েোকো, আেোতির হোর ৭৭.০৬%। তবিরণ িীতিমোেো অনুর্োিী 

ঘূণ যোিমোি িহতবে ভেতক ঋণ তবিরণ অব্যোহি আতে।  

খ) ক্ষুদ্র ঋণ তবিরতণর ভেতত্র সাংতিি কম যকিযোতের েোিমুতক্ত প্রেোতির 

কোর্ যক্রম চেমোি আতে। 

 

ে) ভর্োেোতর্োে অব্যোহি আতে। 

 

ঙ) ঋতণর ব্যোপোতর অতিে তিষ্পতির উতযোে গ্রহণ করো হতব। 

 

 

ক) ক্ষুদ্র ঋণ ও ঘূণ োয়মান 

তেণবদলর অে ে ণবতরণ ও 

আোয় নীণতমালা অনুর্ায়ী 

অব্যােত রাখাসে অগ্রগণত  

সভায় উপস্থাপন করদত 

েদব।   

খ) ক্ষুদ্র ঋণ ণবতরদণর 

মক্ষদে সাংণিষ্ট 

কম েকতোদের োয়মুণক্ত 

প্রোদনর ণবষদয় পদ্ধণতগত 

প্রস্তাব মপ্ররণ করদত েদব। 

(গ) ঋদণর ব্যাপাদর 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক এবাং 

আণে েক প্রণতিাদনর সাদে 

মর্াগাদর্াগ করদত েদব। 

(ঘ) প্রাণণসম্পদের ন্যায় 

মৎস্য সম্পদের মক্ষদে 

৫% সরল সুদে ঋণ 

প্রোদনর প্রদয়াজনীয় 

উদযাগ গ্রেণ করদত েদব। 

(ঙ) ঋদণর জন্য অণিে 

ণনষ্পণির ণবষদয় সুণনণে েষ্ট 

প্রস্তাব মপ্ররণ করদত েদব। 

অণতঃ সণিব 

(প্রাস-২)/যুগ্মসণিব 

(মৎস্য)  

মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর/ 

মোপণরিালক, 

মৎস্য অণিেপ্তর 

১৩ মণনেণরাং ও আইন 

প্রদয়াদগর মাধ্যদম 

খায দ্রদব্য 

িরমাণলন ণমশ্রদনর 

ণবষয়টি ণনয়ন্ত্রদণ 

রাখদত েদব।  

 

সভায় ণবষয়টি বাস্তবাণয়ত মদম ে আদলািনা েয়। ইো একটি িলমান 

প্রণক্রয়া। 

মাদছ িরমাণলন ণমশ্রন 

মরাদি এবাং মৎস্য ও 

পশুখাদয মভজাল মরাদি 

আইন প্রদয়াগসে 

মণনেণরাং মজারোর 

করদত েদব।  

 

 

  

অণতঃ সণিব (প্রাস-

২), 

যুগ্মসণিব (মৎস), 

মোপণরিালক, মৎস্য 

অণিেপ্তর   

মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর, 

মোপণরিালক, 

ণবএলআরআই 
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১৪ এ মন্ত্রণালদয়র 

কাদজর পণরণি ণেন 

ণেন বৃণদ্ধ পাওয়ায় 

মৎস্য ও প্ররাণণসম্পে 

উইাংদয়র জন্য 

একটি কদর দুইটি 

অণতণরক্ত সণিদবর 

পে সৃজদনর জন্য 

ণনদে েশ প্রোন 

কদরন।  

অণতণরক্ত সণিব (প্রশাসন) সভাদক জানান মর্, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

িাণেত তদথ্যর ণভণিদত তথ্যাণে গত ০৭ ণিদসম্বর ২০১৭ তাণরদখ মপ্ররণ 

করা েদয়দছ। এ ণবষদয় গত ০৯ আগস্ট ২০১৮ তাণরদখ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয় তাণগেপে মপ্ররণ করা েদয়দছ। ণবষয়টি িদলাআপ করা 

েদে। 

ণবষয়টি িদলাআপ 

করত েদব। 

মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয় 

১৫ বাাংলাদেদশর  

েণক্ষদণ একটি মৎস্য 

মানণনয়ন্ত্রণ 

ল্যাবদরেণর স্থাপন  

করা মর্দত পাদর।  

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর  সভাদক অবণেত কদরন মর্, (ক) 

মৎস্য পদণ্যর বতেমান িাণেো অনুর্ায়ী খুলনা, িট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি 

আন্তজোণতক মানসম্পন্ন মানণনয়ন্ত্রণ ল্যাবদরেণর রদয়দছ।  

 

(খ)  উিরাঞ্চদল ও োওোঞ্চদল ল্যাবদরেণর স্থাপদনর ণবষদয় সম্ভাব্যতা 

র্ািাইদয়র কার্ েক্রম িলমান রদয়দছ। 

 

ণনদে েশনাটি বাস্তবাণয়ত মদম ে সভায় আদলািনা েয়। 

(ক) প্রদয়াজদনর সাদে 

সামেস্য মরদখ  ল্যাবদরেণর 

স্থাপন করদত েদব।   

(খ) উিরাঞ্চদল ও 

োওোঞ্চদল ল্যাবদরেণর 

স্থাপদনর ণবষদয় ১ মাদসর 

মদধ্য ণিণপণপ মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ করদত েদব। 

(গ) ণনদে েশনাটি বাস্তবাণয়ত 

মদম ে গণ্য করা মর্দত পাদর। 

অণতঃ সণিব (মৎস্য)/ 

মোপণরিালক, মৎস্য 

অণিেপ্তর   

১৬ সরকাণর 

ণিণেয়াখানা, মৎস্য 

গদবষণা ইনণষ্টটিউে 

ইতোণে মেদক মর্ 

রাজস্ব আয় েয় তার 

একটি ণনণেষ্টে 

পণরমান অাংশ ঐ 

প্রণতিানসমূে 

প্রদয়াজদন ব্যয় 

করদত পারদব।  

সভায় ণবষয়টি বাস্তবাণয়ত মদম ে আদলািনা েয়। ইো একটি িলমান 

প্রণক্রয়া। 

িলমান প্রণক্রয়া িদলাআপ 

করদত েদব। 

অণতঃ সণিব 

(প্রাস-২), 

 মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর,  

১৭ ২০০৯-১২ এবাং 

২০১২-১৩ অে ে 

বছদর এ মন্ত্রণালদয়র 

প্রকাণশত দু’টি 

বাণষ েক প্রণতদবেনদক 

সমণন্বত কদর একটি 

প্রণতদবেন ততণর 

করার জন্য 

ণনদে েশনা প্রোন 

কদরন। 

সভায় ণবষয়টি বাস্তবাণয়ত মদম ে আদলািনা েয়। ইো একটি িলমান 

প্রণক্রয়া। 

িলমান প্রণক্রয়া িদলাআপ 

করদত েদব। 

অণতণরক্ত সণিব 

(প্রশাসন)/ 

মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে তথ্য 

েপ্তর 

১৮ মৎস্য অণিেপ্তদরর 

জনবল কাঠাদমা 

সাংদশািন ও 

পুনগ েঠন কদর 

ইউণনয়ন পর্ েন্ত 

সম্প্রসারদণর 

পেদক্ষপ গ্রেণ 

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর  সভাদক অবণেত কদরন মর্,  

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃকেক সেণত প্রোনকৃত ১,৫৩১ টি পে সৃজন 

ণবষদয় সেয় অবগণতর জন্য প্রিানমন্ত্রীর কার্ োলদয়র সণিব বরাবর 

ণবস্তাণরত তথ্যাণে উদেখ কদর ণবগত ২৯/০৫/২০১৮ তাণরদখ মন্ত্রণালয় 

কতৃকেক পে মপ্ররণ করা েদয়দছ।  

 

রাজস্বখাদত ৪,৫৫৪ (িার োজার পাঁিশত চুয়ান্ন)টি মক্ষে সেকারীর পে 

সৃজদনর প্রস্তাদবর “ছক” র্োর্েভাদব পূরণ কদর জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা েদয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় েদত গত 

১০/৬/২০১৮ তাণরদখর পদের পণরদপ্রণক্ষদত এ মন্ত্রণালয় েদত গত 

২৬/৬/২০১৮ তাণরদখ তথ্যাণে িাওয়া েদয়দছ। 

পে সৃজদনর জন্য 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

িাণেত তথ্যাণে দ্রুত মপ্ররণ 

করদত েদব। 

মোপণরিালক, 

মৎস্য অণিেপ্তর/ 

মন্ত্রণালদয়র 

সাংণিষ্ট 

কম েকতোগণ 

১৯ িোিীি প্রোতণসম্পে 

ও ভপোতি 

ব্যবস্থোপিো 

ইিতিটিউে এবাং 

ভরোে অনুষন্ধোি 

েতবষণোেোর স্থোপি 

মোপণরিালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সভায় অবণেত কদরন মর্,  পে 

সৃিতির কোর্ যক্রম গ্রহণ করো হতব। 

পে সৃজদনর কার্ েক্রম 

িদলাআপ করদত েদব এবাং 

প্রকে সমোতপ্তর পর 

পতরচোেি ব্যি তিব যোতহর 

িন্য রোিস্ব বোতিতে অে য 

বরোদ্দ রোখোর উতযোে গ্রহণ 

করতি হতব। 

মোপণরিালক, 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর/ 

মন্ত্রণালদয়র 

সাংণিষ্ট 

কম েকতোগণ। 
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প্রকে। 

২০ 

(ক) 
মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর 

অগ্রগণত, সম্ভাবনা এবাং করণীয় 

সম্পদকে Power Point 
পণরদবশন প্রসদগঃ  মমঘনা 

নেীর তীরবতী স্থাদন এবাং 

কক্সবাজাদরর মসানাণেয়াদত মুক্তা 

উৎপােনকারী ণেনুদকর 

উপণস্থণতর ওপর জণরপ 

পণরিালনা করদত েদব। 

মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্, 

ইনণস্টটিউে েদত ইদতামদধ্য পণরিাণলত জণরদপ এ পর্ েন্ত 

স্বাদুপাণনর ৫ িরদণর মুক্তা উৎপােনকারী ণেনুদকর সন্ধোন 

পাওয়া মগদছ। এগুদলা েদেঃ ১. Lamellidens 

marginalis ২. Lamellidens corrianus ৩. 

Lamellidens phenchooganjensis ৪. 

Lamellidens jenkinsianus এবাং ৫. 
Pilyroconcha exilis সনাক্ত করা েদয়দছ। 

অপরণেদক, Placuna placenta নামক সামুণদ্রক 

ণেনুক মেদক প্রাকৃণতকভাদব মুক্তা সাংগ্রে করা েদয় োদক 

বদল জানা মগদছ। সাগদর মুক্তা উৎপােনকারী ণেনুদকর 

উপণস্থণতর উপর জণরপ কার্ েক্রম িলমান রদয়দছ। অগ্রগণত 

সভায় অবণেত করা েদব। 

ণনদে েশনাটি বাস্তবাণয়ত 

েওয়ায় সভায় সদন্তাষ 

প্রকাশ করা েয় এবাং 

প্রাকৃণতকভাদব মুক্তা 

উৎপােনকারী ণেনুদকর 

উপণস্থণতর উপর জণরপ 

কাজ পণরিালনার 

অগ্রগণত জানাদত েদব। 

মোপণরিালক, 

বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা 

ইনণস্টটিউে/ 

মন্ত্রণালদয়র 

সাংণিষ্ট 

কম েকতোগণ। 

(খ) মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর 

অগ্রগণত, সম্ভাবনা এবাং করণীয় 

সম্পদকে Power Point 
পণরদবশন প্রসদগঃ  বাণণণজেক 

িাদষর উদেদে মুক্তার আকার 

বে করার ওপর গদবষণা 

মজারোর করদত েদব। 

মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্, মুক্তার 

আকার বে করার জন্য বতেমাদন ণনউণিয়াস অপাদরদশন 

পদ্ধণতদত মেশীয় ণেনুদক অদপক্ষাকৃত বে আকাদরর 

মগালাকৃণতর (৪-৫ ণমণম) মুক্তা উৎপােন করা েদে এবাং 

আদরা বে করার লদক্ষে গদবষণা অব্যােত রদয়দছ। 

গদবষণা কার্ েক্রম 

অব্যােত রাখদত েদব 

এবাং অগ্রগণত সভায় 

জানাদত েদব। 

মোপণরিালক, 

বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা 

ইনণস্টটিউে/ 

মন্ত্রণালদয়র 

সাংণিষ্ট 

কম েকতোগণ। 

(গ) মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর 

অগ্রগণত, সম্ভাবনা এবাং করণীয় 

সম্পদকে Power Point 
পণরদবশন প্রসদগঃ  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, 

ইনণস্টটিউদে এ ণবষদয় গদবষণা িলমান রদয়দছ। গদবষণা 

অগ্রগণত আগামী সভায় উপস্থাপন করা র্াদব। 

িলমান কার্ েক্রম 

অব্যােত রাখদত েদব 

এবাং অগ্রগণত সভায় 

জানাদত েদব। 

মোপণরিালক, 

বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা 

ইনণস্টটিউে/ 

মন্ত্রণালদয়র 

সাংণিষ্ট 

কম েকতোগণ। 

(ঘ) মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর অগ্রগণত, 

সম্ভাবনা এবাং করণীয় সম্পদকে 

Power Point পণরদবশন 

প্রসদগঃ  ইদমজ পাল ে বা িোো 

মুক্তার িাণেো োকায় 

বাণণণজেকভাদব উৎপােদনর লদক্ষে 

এর উপর গদবষণা করদত েদব। 

মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্, 

ইনণস্টটিউে মেদক ইদমজ পাল ে বা িোো মুক্তা উৎপােন 

প্রযুণক্ত উদ্ভাবদন ইদতামদধ্য সিলতা অণজেত েদয়দছ। 

প্রযুণক্তটি প্রণমতকরদণর লদক্ষে বতেমাদন গদবষণা অব্যােত 

আদছ। অগ্রগণত আগামী সভায় অবণেত করা েদব। 

িলমান কার্ েক্রম 

অব্যােত রাখদত েদব 

এবাং অগ্রগণত সভায় 

জানাদত েদব। 

মোপণরিালক, 

বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা 

ইনণস্টটিউে/ 

মন্ত্রণালদয়র 

সাংণিষ্ট 

কম েকতোগণ। 

(ঙ) ণেনুদকর মখালস চুন ততণরদত 

ব্যবোর েয়। তাছাো োঁস-মুরগী 

ও মাদছর খায ণেদসদবও 

ইোণনাং ণেনুক ব্যাপকভাদব 

ব্যবহৃত েওয়ায় ণেনুক ণবলুপ্ত 

েদত র্াদে। তাই মেশীয় 

ণেনুদকর প্রজনন ও অন্যান্য 

ণবষদয় গদবষণা করদত েদব। 

মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্, 

প্রাকৃণতক উৎদস ণেনুদকর প্রাপ্যতা সেনশীল মাোয় বজায় 

রাখার লদক্ষে ইদতামদধ্য ণনয়ণন্ত্রত পদ্ধণতদত মেশীয় 

ণেনুদকর প্রজনন মকৌশল ইনণস্টটিউদের ণবাানীরা উদ্ভাবন 

করা েদয়দছ এবাং অন্যান্য ণবষদয় গদবষণা িলমান 

রদয়দছ। অগ্রগণত আগামী সভায় অবণেত করা েদব। 

িলমান কার্ েক্রম 

অব্যােত রাখদত েদব 

এবাং অগ্রগণত সভায় 

জানাদত েদব। 

মোপণরিালক, 

বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা 

ইনণস্টটিউে/ 

মন্ত্রণালদয়র 

সাংণিষ্ট 

কম েকতোগণ। 

(ি) মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর 

অগ্রগণত, সম্ভাবনা এবাং করণীয় 

সম্পদকে Power Point 
পণরদবশন প্রসদগঃ   মেশীয় 

ণেনুদক মুক্তার বাণণণজেক িাষ 

এখনই আরম্ভ করদত েদব। এ 

ব্যাপাদর একটি প্রকল্প ণনদত 

েদব। 

মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্, মেশীয় 

ণেনুদক মুক্তা উৎপােদনর মকৌশল ইদতামদধ্য উদ্ভাবন করা 

েদয়দছ। গদবষণা কার্ েক্রম অব্যােত রাখার ণনণমি 

ইনণস্টটিউদে একটি উন্নয়ন প্রকল্প িলমান আদছ।   

িলমান কার্ েক্রম 

িদলাআপ করদত েদব।  

 

মোপণরিালক, 

বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা 

ইনণস্টটিউে/ 

মন্ত্রণালদয়র 

সাংণিষ্ট 

কম েকতোগণ। 

(ছ) মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর 

অগ্রগণত,সম্ভাবনা এবাং করণীয় 

মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভায় জানান মর্, অগ্রগণত 

আগামী সভায় উপস্থাপন করা েদব। 

িলমান কার্ েক্রম 

অব্যােত রাখদত েদব 

মোপণরিালক, 

বাাংলাদেশ মৎস্য 
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সম্পদকে Power Point 
পণরদবশন প্রসদগঃ  মুক্তার 

গদবষণা যুদগাপদর্াগী করার জন্য 

প্রদণাণেত উপাদয় মুক্তা ততরীদত 

অগ্রগামী মেশ মর্মনঃ িীন, 

জাপান এবাং ণিণলপাইদনর 

সেদর্াণগতা িাওয়া মর্দত পাদর। 

এবাং অগ্রগণত সভায় 

জানাদত েদব। 

 

গদবষণা 

ইনণস্টটিউে/ 

মন্ত্রণালদয়র 

সাংণিষ্ট 

কম েকতোগণ। 

(জ) মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর 

অগ্রগণত, সম্ভাবনা এবাং করণীয় 

সম্পদকে Power Point 
পণরদবশন প্রসদগঃ  গণভবদনর 

মলক মুক্তা িাদষর উপদর্াগী েদল 

মসখাদন মুক্তার প্রে েশনী িাষ 

করদত েদব। 

মোপণরিালক, ণবএিআরআই সভাদক অবণেত কদরন মর্, 

ক) গণভবদনর মলক-এ মুক্তা িাদষর উপর মৎস্য অণিেপ্তর 

কাজ কদরদছন বদল জানা র্ায়।  

খ) বগভবদনর পুকুদর মুক্তা িাষ কার্ েক্রম ইদতামদধ্য 

সম্পন্ন েদয়দছ। 

 

ক) গণভবদনর মলক-এ 

মুক্তা িাদষর অগ্রগণত 

জানাদত েদব। 

খ) বগভবদনর পুকুদর 

মুক্তা উৎপাণেত েওয়ায় 

সভায় সদন্তাষ প্রকাশ 

করা েয়। 

মোপণরিালক, 

বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা 

ইনণস্টটিউে/ 

মন্ত্রণালদয়র 

সাংণিষ্ট 

কম েকতোগণ। 

(ে) মুক্তািাষ প্রযুণক্ত উদ্ভাবদনর 

অগ্রগণত, সম্ভাবনা এবাং করণীয় 

সম্পদকে Power Point 
পণরদবশন প্রসদগঃ  

উপদরাণেণখত কাজ সুিভুাদব 

করার লদক্ষ েীঘ ে ও িারাবাণেক 

গদবষণা পণরিালনার ণনণমি 

একটি ণিণপণপ প্রণয়ন কদর 

মন্ত্রণালদয় মপশ করদত েদব। 

মোপণরিালক, বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণস্টটিউে 

সভাদক অবণেত কদরন মর্, ইদতামদধ্যই ইনণস্টটিউে 

কতৃকেক গৃেীত প্রকদল্পর  আওতায় ণেনুদক মুক্তা উৎপােন 

গদবষণার পাশাপাণশ ণেনুদকর প্রজনন মকৌশল উদ্ভাবন, 

উৎপাণেত মুক্তার আকার বৃণদ্ধ ও রাং প্রণমতকরণ, ইতোণে 

ণবষদয় গদবষণা পণরিালনা করা েদে। অগ্রগণত আগামী 

সভায় অবণেত করা েদব। 

ক) প্রকদল্পর ণিণপণপ 

অনুদমাণেত েওয়ায়  সভায় 

সদন্তাষ প্রকাশ করা েয়। 

খ) িলমান কার্ েক্রম 

অব্যােত রাখদত েদব এবাং 

অগ্রগণত সভায় জানাদত 

েদব। 

গ) ণপণপটি এর মাধ্যদম 

পরবতী সভায় উপস্থাপন 

করদত েদব। 

মোপণরিালক, 

বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা 

ইনণস্টটিউে/ 

মোপণরিালক, 

মৎস্য অণিেপ্তর/ 

মন্ত্রণালদয়র 

সাংণিষ্ট 

কম েকতোগণ। 

 

৪। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর প্রণতশ্রুণতর ন্যায় মর্ সকল ণনদে েশনাসমূে শতভাগ বাস্তবাণয়ত েদয়দছ মস সকল মক্ষদে সাংণিষ্ট সাংস্থা প্রিান-মক 

শতভাগ বাস্তবায়ন মদম ে প্রণতদবেন ণেদত েদব। এiæপ প্রণতদবেন প্রাণপ্তর পর ণনদে েশনাটি বাস্তবায়ন মদম ে গণ্য করার জন্য প্রিানমন্ত্রীর কার্ োলদয় 

জানাদত েদব। 

 

৫। ণবগত ০১/০৪/২০১৫ তাণরদখ মাননীয় প্রিানমন্ত্রী মশখ োণসনার সভাপণতদত্ব অনুণিত মৎস্য ও ণিাংণে সাংক্রান্ত জাতীয় কণমটির ৩য় 

সভার ণসদ্ধান্তসমূদের বাস্তবায়ন অগ্রগণতর প্রণতদবেন: 

 

ক্রঃ 

নাং 

আদলািেসূণি মৎস্য ও ণিাংণে সাংক্রান্ত জাতীয় 

কণমটির ৩য় সভার ণসদ্ধান্তসমূে 

আদলািনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগণত ণববরণ বাস্তবায়দন 

১ মেদশর 

অে েনীণতদত সমুদ্র 

সম্পদের অপার 

সম্ভাবনা 

ণবদবিনায় 

সামুণদ্রক মৎস্য 

সম্পদের 

সাংরক্ষণ ও 

উন্নয়নসে মেদশর 

মৎস্য সম্পদের 

সামণগ্রক 

উন্নয়দনর লদক্ষে 

েক্ষ জনবল সৃণষ্ট 

ও 

অবকাঠাদমাগত 

উন্নয়ন। 

ক) সামুণদ্রক মৎস্য সম্পে সাংরক্ষণ, 

আেরণ ও উন্নয়ন, ইণলশসম্পে সুরক্ষা, 

োলো নেীর প্রাকৃণতক মৎস্যসম্পে 

রক্ষা এবাং সদব োপণর রূপকল্প ২০২১-এ 

মৎস্য খাদত ণস্থরকৃত লক্ষেমাো অজেন 

করার লদক্ষে মৎস্য অণিেপ্তদরর 

সাাংগঠণনক কাঠাদমার আওতায় 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃকেক অনুদমাণেত 

অবণশষ্ট ১৫৩১টি পে সৃজদনর প্রস্তাব 

পুনরায় অে ে মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করদত 

েদব। তদব মমণরন সাংণিষ্ট পেসমূদের 

সৃজদনর প্রদয়াজনীয়তা ও সুস্পষ্ট 

ব্যাখ্যাসে পৃেকভাদব প্রস্তাব মপ্ররণ 

করদত েদব। 

খ) পুকুদরর উৎপােনশীলতা কাণিত 

পর্ োদয় উন্নীতকরদণর লদক্ষে গ্রাম পর্ োয় 

পর্ েন্ত োলনাগাে প্রযুণক্ত মসবা 

সম্প্রসারদণর ণনণমি মৎস্য অণিেপ্তদরর 

আওতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃকেক 

সেণতপ্রাপ্ত ৬০০টি মক্ষে সেকারীর পে 

রাজস্ব খাদত সৃজদনর সেণত প্রোদন 

প্রস্তাব পুনরায় অে ে মন্ত্রণালদয় 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেদণর জন্য মপ্ররণ 

করদত েদব। 

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, ক) ১,৫৩১টি 

পে সৃজন ণবষদয় সেয় অবগণতর জন্য প্রিানমন্ত্রীর কার্ োলদয়র 

সণিব বরাবর ণবস্তাণরত তথ্যাণে ণবগত ২৯/০৫/২০১৮ তাণরদখ 

মন্ত্রণালয় কতৃকেক মপ্ররণ করা েদয়দছ। এ পদের ণবষদয় 

মর্াগাদর্াগ অব্যােত রাখদত েদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ) ৬০০টি মক্ষে সেকারীর পে রাজস্ব খাদত সৃজদনর ণবষদয় 

সব েদশষ ২৮/০২/২০১৭ ণর. তাণরদখ অে ে মন্ত্রণালয় সেণত 

প্রোদন অপারগতা প্রকাশ কদর। ণবষয়টি মৎস্য ও ণিাংণে 

সাংক্রান্ত জাতীয় কণমটি সভায় উপস্থাপদনর ব্যবস্থা মনয়া র্ায় 

মদম ে সভায় মত মপাষণ করা েয়। 

 

 

 

 

অণতণরক্ত সণিব 

(মৎস্য)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু-

ইদকানণম)/ 

মোপণরিালক, 

মৎস্য অণিেপ্তর 
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গ) মণন্ত্রপণরষে সণিব মদোেয় ইউণনয়ন 

পর্ েন্ত সম্প্রসারদণর জন্য অণিেপ্তদরর 

রাজস্বখাদত ৪,৫৫৪টি পে সৃজদনর 

ণবষয়টি িদলাআপ করদত েদব। 

ঘ) সামুণদ্রক মৎস্য আেরণ, মণনেণরাং ও 

সাদভ েল্যাে ণনণিত করার লদক্ষে ১৬টি 

মমণরন ণিশাণরজ সাদভ েল্যাে মিক 

মপাদস্টর জন্য ৪২৪টি পে জরুরী ণভণিদত 

সৃজদনর ণনণমি মৎস্য ও প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব 

মপ্ররণ করদব। 

 

 

 

(গ) মণন্ত্রপণরষে সণিব মদোেদয়র পরামশ ে অনুসরণপূব েক মৎস্য 

অণিেপ্তদরর রাজস্বখাদত ৪,৫৫৪ (িার োজার পাঁিশত চুয়ান্ন)টি 

মক্ষে সেকারীর পে সৃজদনর প্রস্তাদবর “ছক” র্োর্েভাদব পূরণ 

কদর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা েদয়। জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় েদত গত ১০/৬/২০১৮ তাণরদখর পদের পণরদপ্রণক্ষদত 

এ মন্ত্রণালয় েদত গত ২৬/৬/২০১৮ তাণরদখ তথ্যাণে িাওয়া 

েদয়দছ। তথ্য সাংগ্রে কদর তথ্য মপ্ররদণর ব্যবস্থা ণনদত েদব। 

ঘ) ১৬টি মমণরন ণিশাণরজ সাদভ েল্যাে মিক মপাদস্টর জন্য 

রাজস্ব খাদত ৪২৪টি পে সৃজদন সেণত প্রোদনর জন্য 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় পে মপ্ররণ করা েদয়দছ। ণবষয়টি 

অণনষ্পন্ন রদয়দছ। ণবষয়টি িদলাআপ করদত েদব। 

২ পণরদবশবান্ধব ও 

উন্নত িাষ পদ্ধণত 

প্রবতেদনর মাধ্যদম 

মেকসই ণভণিদত 

ণিাংণে উৎপােন 

বৃণদ্ধর লদক্ষে 

ণবযমান 

অবকাঠাদমা 

সাংোর ও ণনম োণ 

এবাং ণিাংণে 

িাণষদক স্বল্প সুদে 

ঋণ প্রোন। 

ক) ণিাংণের উৎপােনশীলতা বৃণদ্ধর লদক্ষে 

প্রাণন্তক ণিাংণে িাণষদক এক অাংক ণবণশষ্ট 

সুদে ও সেজ শদতে ঋণ প্রোদনর ণবষয়টি 

অে ে মন্ত্রণালয় এবাং ব্যাাংক ও আণে েক 

প্রণতিান ণবভাগ পরীক্ষা-ণনরীক্ষা কদর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ করদব। 

খ) ণিাংণে উৎপােন বৃণদ্ধর কার্ েক্রম 

মেকসইণভণিদত পণরিালনার ণনণমি 

উপকূলীয় এলাকায় ণবযমান 

অবকাঠাদমা, ণবদশষতঃ মপাল্ডাদরর 

স্নুইসদগেসমূে ণিাংণে মঘদর পণরকণল্পত 

পাণন প্রদবশ ও ণনগ েমন উপদর্াগী কদর 

সাংোর/পুনঃণনম োদণ বাাংলাদেশ পাণন 

উন্নয়ন মবাি ে, তো পাণনসম্পে মন্ত্রণালয় 

জরুরী ণভণিদত উদযাগ গ্রেণ করদব। 

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, ক) মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় কতৃকেক ২৪/০৫/২০১৬ তাণরদখ ণসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দনর ণনণমদি সণিব, ব্যাাংক ও আণে েক প্রণতিান ণবভাগ, 

অে ে মন্ত্রণালয় বরাবর পে মপ্ররণ করা েয়। িদলাআপ করদত 

েদব। 

 

খ) মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়  কতৃকেক  ২৪/০৫/২০১৬ 

তাণরদখ ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর ণনণমদি সণিব, পাণন সম্পে 

মন্ত্রণালয় বরাবর পে মপ্ররণ করা েয়। পদের ণবষদয়র অগ্রগণতর 

জন্য পাণন সম্পে মন্ত্রণালদয়র সাদে মর্াগাদর্াগ অব্যােত রাখদত 

েদব। 

 

 

অণতণরক্ত 

সণিব (মৎস্য)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু-

ইদকানণম)/ 

মোপণরিালক, 

মৎস্য 

অণিেপ্তর 

৩. ণনরাপে মৎস্য 

সরবরাে ণনণিত 

করার জন্য মৎস্য 

মানণনয়ন্ত্রণ ও 

প্রণক্রয়াজাতকরণ 

কার্ েক্রদমর 

সক্ষমতা বৃণদ্ধর 

ণনণমি 

প্রদয়াজনীয় 

জনবল সৃণষ্ট, 

NRCP -এর 

আওতা বৃণদ্ধকরণ 

এবাং মান ণনয়ন্ত্রণ 

সাংণিষ্ট 

কম েকতোদের 

প্রদণােনা প্রোন। 

ক) মেদশ ও আন্তজোণতক বাজাদর 

ণনরাপে মৎস্য প্রাণপ্ত ও সরবরাে 

ণনণিত করার লদক্ষে সাংক্রমণ/দূষণ 

মণনেণরাংদয়র জন্য স্থল বন্দর সমূদে 

মানণনয়ন্ত্রণ ল্যাবদরেণর স্থাপন এবাং 

মৎস্য অণিেপ্তদরর অণিনস্ত ণবযমান 

ণতনটি মৎস্য পণরেশ েন ও মানণনয়ন্ত্রণ 

ল্যাবদরেণরর সক্ষমতা বৃণদ্ধর ণনণমি 

রাজস্ব খাদত নতুন ১৩৬টি পে সৃজদন 

মৎস্য ও  প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবাং অে ে 

মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ 

করদব। 

খ) মৎস্য অণিেপ্তদরর আওতািীন মৎস্য 

মানণনয়ন্ত্রণ ল্যাবদরেণরদত 

‘ণবদশষাণয়ত, ঝূণকপূণ ে ও সাব েক্ষণণক’ 

োণয়ত্ব পালনকারী কম েকতো এবাং 

ণবণভন্ন গদবষণা প্রণতিাদনর ণবাানীদের 

জন্য ণনণে েষ্ট োদর প্রদণােনা প্রোদনর 

ণবষয়টি অে ে মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-

ণনরীক্ষাপূব েক পরবতী ব্যবস্থা গ্রেণ 

করদব। 

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, ক) মৎস্য 

পণরেশ েন ও মানণনয়ন্ত্রণ শাখার ণবণভন্ন েপ্তর ও ৬৪টি মজলা 

মৎস্য কম েকতোর েপ্তদর রাজস্ব খাদত ১৩৬টি পে সৃজদন ণবষদয় 

সেণত প্রোদনর জন্য মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় কতৃকেক 

ণবগত ০৯/০৩/২০১৬ ণর. তাণরদখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় পে 

মপ্ররণ করা েয়। িদলাআপ করদত েদব। অগ্রগণত পরবতী সভায় 

জানাদত েদব। 

 

 

 

 

 

 

খ) মৎস্য পণরেশ েন ও মানণনয়ন্ত্রণ ল্যাবদরেণরদত (ঢাকা, 

িট্টগ্রাম, খুলনা) কম েরত কম েকতো ও কম েিারীদের মূল মবতদনর 

সমপণরমান ঝুঁণকভাতা/প্রদণােনা অনুদমােদনর ণবষদয় 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেদণর জন্য ০২/০৯/২০১৫ ণর. তাণরদখ অে ে 

ণবভাদগ পে মপ্ররণ করা েদয়দছ। িদলাআপসে অগ্রগণত পরবতী 

সভায় জানাদত েদব। 

 

অণতণরক্ত 

সণিব (মৎস্য)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু-

ইদকানণম)/ 

মোপণরিালক, 

মৎস্য 

অণিেপ্তর 

৪. 

 

 

ভেকসইতেতিতি 

িোিীি মোে 

ইতেি সাংরেণ 

ও ব্যবস্থোপিোর 

তিতমি “ইতেি 

উন্নিি ট্রোস্ট ফোন্ড 

৪(গ) িোিীি মোে ইতেতির  তবচরণ 

ভেত্র ও অেিোশ্রম রেো এবাং ইতেি 

অতেপ্রিোি পে ও আবোসস্থে 

পুিরুিোতরর েতেে আন্দোরমোতিক 

চেোতিে, ঢোেচর চেোতিে, চরতবশ্বোস 

চেোতিে, িোহবোিপুর চেোতিে, ভিতুতেিো 

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, িোিীি মোে 

ইতেতির তবচরণ ভেত্র ও অেিোশ্রম রেো এবাং ইতেি অতেপ্রিোণ 

পে ও আবোসস্থে পুিরুিোতরর েতেে আন্দোরমোতিক চেোতিে, 

িোহবোিপুর চেোতিে, ভিতুতেিো িেী এবাং চাঁেপুতরর ভমঘিো িেী 

অাংতি কেোতপেোে ভেতিাং -এর সম্ভোব্যিো র্োচোই পূব যক প্রকে 

প্রণিতির েতেে কোতরেতর কতমটির (ইতেি সাংক্রোন্ত) মিোমি ও 

অণতণরক্ত 

সণিব (মৎস্য)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু-

ইদকানণম)/ 

মোপণরিালক, 

মৎস্য 
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েঠি”।   

 

 

িেী এবাং চাঁেপুতরর ভমঘিো িেী অাংতি 

কেোতপেোে ভেতিাংতির তিতমি 

পোতিসম্পে মন্ত্রণোেি িরুরী তেতিতি 

প্রতিোিিীি  কোর্ যক্রম গ্রহণ করতব।  

সুপোতরতির ওপর মৎস্য অতিেপ্ততরর মিোমতমর তবষতি 

২৯/১১/২০১৭ ণর. তাণরদখ পাণনসম্পে মন্ত্রণালদয় পে মপ্ররণ 

করা েদয়দছ। িদলাআপ কদর অগ্রগণত পরবতী সভায় জানাদত 

েদব। 

অণিেপ্তর 

৫. প্রাকৃণতক উৎস 

মেদক ণিাংণের 

মরণু/দপানা আেরণ 

বন্ধ করার উদেদে 

ণিাংণে মপানা 

আেরণকারী েণরদ্র 

মজদলদের 

ণভণজএি সোয়তা 

প্রোন ও ণবকল্প 

কম েসাংস্থাদনর 

ব্যবস্থা করা। 

প্রাকৃণতক উৎস মেদক ণিাংণে মপানা 

আেরণ সম্পূণ েরূদপ বন্ধ করার জন্য 

মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় 

প্রদয়াজনীয় কার্ েক্রম গ্রেণ করদব। 

 

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, প্রাকৃণতক 

উৎস মেদক ণিাংণে মপানা আেরণ সম্পূণ েরূদপ বন্ধ করার জন্য 

সকল উপকূলীয় মজলা প্রশাসক এবাং সকল মজলা মৎস্য 

কম েকতোদক সাংণিষ্ট আইন উদেখ কদর পে মপ্ররণ করা েদয়দছ 

এবাং ণবষয়টি বাস্তবাণয়ত েদে। 

অণতণরক্ত 

সণিব (মৎস্য)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু-

ইদকানণম)/ 

মোপণরিালক, 

মৎস্য 

অণিেপ্তর 

৬. রুইজাতীয় মাদছর 

স্বতন্ত্র প্রাকৃণতক 

প্রজননদক্ষে 

োলো নেী 

সাংরক্ষণ এবাং এ 

নেীদত স্থাণপত 

৪০ ণক.ণম. েীঘ ে 

অভয়াশ্রম 

স্থায়ীভাদব 

রক্ষণাদবক্ষদণর 

জন্য প্রদয়াজনীয় 

জনবল সৃণষ্ট, 

অদে ের সাংকুলান 

ও আন্তঃমন্ত্রণালয় 

সমন্বয়। 

ক) মাদছর মকৌণলতাণিক ণবশুদ্ধতা 

(Genetic purity) অক্ষুন্ন রাখদত 

স্বতন্ত্র তবণশষ্টেসম্পন্ন বাাংলাদেদশর রুই 

জাতীয় মাদছর একমাে প্রজনন মক্ষে 

সাংরক্ষদণর ণনণমি োলো নেীদকণেক 

ণবণভন্ন সাংস্থার কার্ েক্রম সমণন্বতভাদব 

পণরিালনার লদক্ষে মাননীয় মূখ্য 

সণিদবর মনদতৃকদত্ব একটি কণমটি গঠন 

কদর মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, 

পাণনসম্পে মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার 

ণবভাগ, কৃণষ মন্ত্রণালয়, ণশল্প মন্ত্রণালয়, 

ণবদুেৎ ণবভাগ, ওয়াসা এবাং পণরদবশ ও 

বন মন্ত্রণালদয়র অাংশগ্রেদণ অগ্রাণিকার 

ণনি োরণ ও কার্ েক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় 

করার পেদক্ষপ গ্রেণ করা মর্দত পাদর। 

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, োলো নেীর 

র্ভজপুর এলাকায় স্থাণপত রাবার িোম, ধুরাং খাদলর উপর রাবার 

িোমসে অন্যান্য প্রণতবন্ধকতা ও অন্যান্য ব্যবোরকারীর প্রভাব 

ণনণ েদয়র জন্য মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় কতৃকেক ১৫ মাস 

ব্যাপী একটি সমীক্ষা পণরিাণলত েয়।  

 

সমীক্ষা পরবতী স্বল্প, মধ্যম ও েীঘ েদময়ােী পণরকল্পনার খসো 

করা েদয়দছ এবাং খসো প্রণতদবেন অনুদমােদনর জন্য মন্ত্রণালয় 

েদত মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সণিব মদোেদয়র মনতৃকদত্ব গঠিত 

কণমটিদত মপ্ররণ করা েদয়দছ।    
 

অণতণরক্ত 

সণিব (মৎস্য)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু-

ইদকানণম)/ 

মোপণরিালক, 

মৎস্য 

অণিেপ্তর 

৭.  মৎস্যখাদয 

স্থানীয়ভাদব 

আণমদষর উৎস 

বাোদনার 

উদযাগ গ্রেণ। 

মাদছর জন্য ততণর খাদযর মূল্য 

ক্রয়সীমার মদধ্য রাখার লদক্ষে, 

ণবদশষতঃ মৎস্যখাদয স্থানীয়ভাদব 

উৎপাণেত আণমদষর উৎস বৃণদ্ধর লদক্ষে 

সয়াণবন ও ভুট্টার উৎপােন বাোদনার 

জন্য কৃণষ মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনীয় উদযাগ 

গ্রেণ করদব। 

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, মৎস্যখায 

ণেদসদব বা মৎস্যখাদযর উপকরণ ণেদসদব মেদশ সয়াণবন ও 

ভুট্টার িাষ সম্প্রসারদণর উদযাগ গ্রেণ ণবষদয় ণবগত 

০১/০৪/২০১৫ তাণরদখ অনুণিত সভার কার্ েণববরণী প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রেদণর জন্য ণবগত ২৫/০৫/২০১৫ তাণরদখ কৃণষ 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা েয়। িদলাআপসে অগ্রগণত পরবতী 

সভায় জানাদত েদব। 

অণতণরক্ত 

সণিব (মৎস্য)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু-

ইদকানণম)/ 

মোপণরিালক, 

মৎস্য 

অণিেপ্তর 

৮. ণতস্তা বাঁি 

প্রকদল্পর মসি 

কোদনদল 

মাছিাষ কার্ েক্রম 

পণরিালনার জন্য 

পাণনসম্পে 

মন্ত্রণালদয়র 

সেণত প্রোন। 

ণতস্তা বাঁি প্রকদল্পর মসি কোদনদল 

সমাজণভণিক মাছিাষ কার্ েক্রম 

বাস্তবায়দনর লদক্ষে মৎস্য অণিেপ্তদরর 

সাদে বাাংলাদেশ পাণন উন্নয়ন মবাদি ের 

সমদোতা স্মারক স্বাক্ষদরর ণনণমি 

পাণনসম্পে মন্ত্রণালয়দক সেয় ণনদে েশনা 

প্রোন করা মর্দত পাদর। 

মোপণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর সভায় জানান মর্, মৎস্য 

অণিেপ্তদরর ও পাণন উন্নয়ন মবাদি ের  মদধ্য একটি সমদোতা 

স্মারক স্বাক্ষণরত েদয়দছ।  

 

মৎস্য অণিেপ্তদরর উদযাদগ মজলা প্রশাসন ও পাণন উন্নয়ন মবাদি ের 

সমণন্বত অাংশগ্রেদণ মসি কোদনদল সমাজণভণিক মাছিাষ 

কার্ েক্রম সিলভাদব বাস্তবাণয়ত েদে। 

অণতণরক্ত 

সণিব (মৎস্য)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু-

ইদকানণম)/ 

মোপণরিালক, 

মৎস্য 

অণিেপ্তর 

 

 

৬। সভায় আর মকান আদলািে ণবষয় না োকায় সভাপণত সকলদক িন্যবাে াাপন কদর সভার সমাণপ্ত মঘাষণা কদরন।   

 

    

 

(দমাঃ রইছউল আলম মন্ডল) 

সণিব  
 
 


