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এ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালদয়র আওতািীন সাংস্থাপ্রিানসহ সমন্বয় সভার কার্ যণববরণী 
 

সভাপণতিঃ জনাব মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল 

             সণিব  

তাণরখ   : ১৮ নদভম্বর ২০১৮ ণরিঃ  

সময়     : সকাল ১০:০০ ঘটিকা  

স্থান      : মন্ত্রণালদয়র সদেলন কক্ষ।   
 

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

সাংযুক্ত আদছ।  
 

২। সভাপণতর অনুমণতক্রদম উপসণিব জনাব ম াোঃ শতিকুল ইসলা  ণবগত ১৮ অক্টাবর ২০১৮ ণরিঃ তাণরদখ অনুণিত সাংস্থাপ্রিানসহ 

সমন্বয় সভার কার্ যণববরণী অনুদমােদনর জন্য সভায় উপস্থাপন কদরন। মকান সাংদশািন না থাকায় কার্ যণববরণীটি সব যসেণতক্রদম দৃঢ়ীকৃত হয়।  
 

৩। এরপর ণবগত সভায় গৃণহত ণসদ্ধান্তসমূদহর বাস্তবায়ন ও অগ্রগণত প্রণতদবেন আদলািযসূণির ক্রমানুসাদর উপস্থাপন ও ণবস্তাণরত 

আদলািনা হয়। সভায় আদলাণিত ণবষয় এবাং গৃণহত ণসদ্ধান্তসমূহ ণনম্নরূপিঃ  

 

৪। সািারণ ণবষয়াণে  
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৪.১ এ মন্ত্রণালদয়র 

বাণষ যক কম যসম্পােন 

চুণক্ত (Annual 

Performance 

Agreement-

APA) এর কার্ যক্রম  

এ মন্ত্রণালদয়র ২০১৮-২০১৯ অথ যবছদরর বাণষ যক কম যসম্পােন 

চুণক্তর মসদেম্বর ২০১৮ মাদসর অগ্রগণত প্রণতদবেন এ মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ করা হদয়দছ।  

APA-এর বাস্তবায়ন 

অগ্রগতির মাণসক 

প্রতিক্বদন প্রতি  াক্সর 

১০ িাতরক্ের মদে এ 

 ন্ত্রণালক্য়র ওক্য়ব 

সাইক্ে প্রকাশ করদত 

হদব।  

অণতিঃ সণিব 

(প্রশাসন),  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)/ 

উপসণিব 

(প্রশাসন-১) 

৪.২ মেকসই উন্নয়ন 

অভীষ্ট লক্ষ্য 

(SDG) 

বাস্তবায়ন  

মেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষয (SDG) এর কম যপণরকল্পনা শীষ যক 

বইদয়র উপর এ মন্ত্রণালদয়র পণরকল্পনা উইাং এর মতামদতর 

ণভণিদত ২৩/১০/২০১৮ তাণরদখ এ মন্ত্রণালদয়র আওতািীন 

েপ্তর/সাংস্থা প্রিানগদণর অাংশগ্রহদণ একটি সভা অনুণিত হয়। সভার 

ণসদ্ধান্ত মমাতাদবক কার্ যক্রম িলমান আদছ।  

সতিব  ক্ াদক্য়র সভাপতিক্ে সংস্থাপ্রধান ও SDG মিাকাল 

পক্য়ন্ট ক মকিমাক্দর তনক্য় একটি সভা করা যায়  ক্ ম যুগ্মসতিব (ব্লু-

ইক্কানত ) সভায় অতভ ি ব্যক্ত কক্রন।  

(ক) SDG 

ক মপতরকল্পনার 

 িা ি দ্রুত 

পয মাক্লািনাক্ন্ত মপ্ররণ 

করক্ি  ক্ব।  

(ে)  সতিব  ক্ াদক্য়র 

সভাপতিক্ে 

সংস্থাপ্রধান ও SDG 

মিাকাল পক্য়ন্ট 

ক মকিমাক্দর তনক্য় 

একটি করক্ি  ক্ব।  

যুগ্মসতিব (প্রাস-১)/ 

যুগ্মপ্রধান/ সংস্থা 

প্রধান (সকল)/ 

উপসণিব (প্রশা-১) 

৪.৩ ব্লু-ইদকানণম  মৎস্য অণিেপ্তর, ণবএফণিণস, ণবএফআরআই/দমণরন ণফশাণরজ 

একাদিণম এর ব্লু-ইদকানণম সাংক্রান্ত কম যপণরকল্পনা প্রিানমন্ত্রীর 

কার্ যালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ মদম য যুগ্মসণিব (ব্লু-ইদকানণম) সভাদক 

অবণহত কদরন।  

ব্লু-ইদকানণমর আওতায় িলমান কার্ যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরাণন্বত করার 

জন্য সভাপণত মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

ব্লু-ইদকানণম 

বাস্তবায়ন কার্ যক্রম 

ত্বরাণন্বত করার জন্য 

মণনেণরাং মজারোর 

করদত হদব।  

যুগ্মসণিব (ব্লু-

ইদকানণম)/ 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

৪.৪  াস্টার প্ল্যান 

প্রস্তুি  

ণবএফণিণস, ণবএফআরআই, মমণরন ণফশাণরজ একাদিণম ও 

মভদেণরনাণর কাউণিল এর মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত অনুদমােদনর জন্য 

প্রণক্রয়ািীন।  

উইাং ণভণিক  াস্টার প্ল্যান পর্ যাদলািনা কদর আগামী সমন্বয় সভার 

পূদব যই চূড়ান্তকরদণর উদযাগ গ্রহণ করার জন্য সভাপণত ণনদে যশনা 

প্রোন কদরন।  

  

তবএিতিতস, 

তবএিআরআই, ম তরন 

তিশাতরজ একাক্িত  ও 

বাংলাক্দশ মভক্েতরনাতর 

কাউতিল এর  াস্টার 

প্ল্যান  যািাই/ বাছাই 

কক্র দ্রুি অনুক্ াদক্নর 

ব্যবস্থা করক্ি  ক্ব।  

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

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


 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৪.৫ আইন/ ণবণিমালা 

প্রণয়ন  

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

আইন/২০১৮ : নীণতগত অনুদমােদনর জন্য মণন্ত্রসভা-ববঠদক 

উপস্থাপদনর ণনণমি কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন।  

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

অণতণরক্ত সণিব (প্রাণণসম্পে-২) মদহােদয়র সভাপণতদত্ব গত 

৫/১১/২০১৮ তাণরদখ সভা অনুণিত হদয়দছ। সভার ণসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন। 

(গ) ‘‘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 আইদনর প্রাথণমক খসড়া প্রস্তুত কদর মপশ 

করা হদল অণতণরক্ত সণিব (প্রাণনসম্পে-২) মক প্রিান কদর কণমটি 

গঠন করা হদয়দছ। উক্ত কণমটির সভা আহবান কার্ যক্রম 

প্রণক্রয়ািীন। 
 

(ঘ) প্রাণণর প্রণত ণনিুরতা আইন-১৯২০ শীষ যক আইদনর পণরবদতয 

প্রাণণকল্যাণ আইন ২০১৮ প্রণয়নিঃ চূড়ান্ত মভটিাং মশদষ মণন্ত্রপণরষে 

ণবভাদগ মপ্ররদণর জন্য কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন। 
 

 

(ঙ) 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 

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

মলণজসদলটিভ ও সাংসে ণবষয়ক ণবভাদগর পর্ যদবক্ষণসহ আইনটি 

ণবনা মভটিাংদয় মফরত পাওয়া মগদছ। পর্ যদবক্ষদণর আদলাদক 

কার্ যক্রম গ্রহণ করা হদে।  

 

(ছ) বাাংলাদেশ মভটিণরনাণর কাউণিল আইন, ২০১৮: মলণজসদলটিভ 

ও সাংসে ণবষয়ক ণবভাগ মভটিাং ক্রদম প্রস্তুকৃত খসড়াসহ মপ্ররণ 

কদরদছ। মণন্ত্রসভায় চূড়ান্ত অনুদমােদনর ণনণমি মপ্ররদণর জন্য 

প্রণক্রয়ািীন। 

(জ) কৃণিম প্রজনন ও প্রাণী প্রজনন আইন-২০১৮: প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর হদত িাণহত আইদনর খসড়া পাওয়া র্ায়ণন। 

 

 

 

(ঝ) র্দশার মজলািীন ভবেহ এলাকায় মৎস্য মঘর স্থাপদনর জন্য 

নীণতমালা ২০১৭: অথ য সাংক্রান্ত ণবষয় সাংণিষ্ট থাকায় তা সেণতর 

জন্য অথ য ণবভাগদক অনুদরাি করা হদল অথ য ণবভাগ মতামত প্রোন 

না কদর পুনরায় অনুসন্ধানমূলক তথ্য মিদয়দছন। 

 

(ঞ) প্রবহমান নেী ও অন্যান্য জলাশদয় খাঁিায় মাছিাষ নীণতমালা 

২০১৮: ণবষদয় পূদব য োণখলকৃত নীণতমালা এবাং পুনিঃপরীক্ষণ কদর 

মপ্রণরত নীণতমালার তুলনামূলক ণববরণীসহ নীণতমালাটি পুনরায় 

মপ্ররদণর জন্য মহাপণরিারক, মৎস্য অণিেপ্তরদক পি মেয়া হদয়দছ। 

(ে) সামুণিক মৎস্য নীণতমালা, ২০১৮ : ণনদে যশনা মমাতাদবক 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

 

 

(ক) আইদনর খসড়া 

পুনগ যঠদনর কাজ দ্রুত 

মশষ করদত হদব।  

(খ) দ্রুি নতি 

উপস্থাপন করক্ি 

 ক্ব। 

 

(গ) তবষয়টির 

অনুসরণমূলক কায মক্র  

অব্যা ি রােক্ি  ক্ব।  

 

 

 

 

 

 

(ঘ) তবষয়টির 

অনুসরণমূলক 

কায মক্র  গ্র ণ করক্ি 

 ক্ব।  

(ঙ) তবষয়টির 

অনুসরণমূলক 

কায মক্র  অব্যা ি 

রােক্ি  ক্ব।  

 

(ি) দ্রুত 

মলণজসদলটিভ ও 

সাংসে ণবষয়ক 

ণবভাদগ মপ্ররণ করদত 

 ক্ব। 

(ছ) পরবতী কার্ যক্রম 

দ্রুত সম্পন্ন করদত  

 ক্ব।  

 

(জ) আইদনর খসড়া 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

হদত ০৭ তদক্নর  ক্ে 

 ন্ত্রণালক্য় মপ্ররণ 

করক্বন।  

(ঝ) তবষয়টির 

অনুসরণমূলক 

কায মক্র  অব্যা ি 

রােক্ি  ক্ব। 

 

(ঞ) নীণতমালাটি দ্রুত 

চূড়ান্ত করদত হদব। 

 

 

(ে) আগামী ১৫ 

ণেদনর মদে এ 

মন্ত্রণালয় ও 

মন্ত্রণালদয়র অিীনস্থ 

যুগ্মসণিব 

( ৎস্য)/ 

যুগ্মসণিব 

(প্রাণণসম্পে-১)/ 

যুগ্মসণিব (ব্লু 

ইক্কানত )/ সংস্থা 

প্রধান (সংতিষ্ট)/ 

উপসণিব (আইন) 

 



 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

 

 

 

 

 

(ি) ণনহত মজদল পণরবার বা স্থানীয়ভাদব অক্ষম মজদলদের 

প্রদণােনা সহায়তা প্রোন নীণতমালা ২০১৮: গত ১১/১১/২০১৮ 

সকাল ১০ োয় আন্তিঃমন্ত্রণালয় সভা অণনুিত হদয়দছ। সভার ণসদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন। 

(ঢ) সরকারী খামার হদত মরণূ/মপানা ণবণক্রর মক্ষদি প্রাণিকার 

ণনণিত করার নীণতমালা ২০১৮: গত ১১/১১/২০১৮ দুপুর  ১২ োয় 

আন্তিঃমন্ত্রণালয় সভা অণনুিত হদয়দছ। সভার ণসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন। 

(ণ) মজদলদের ণনবন্ধন ও পণরিয়পি প্রোন ণনদে যণশকা 

(Guideline) ২০১৮: ণনদে যণশকাটি চূড়ান্তকরদণর লদক্ষয গত 

০৭/১১/২০১৮ তাণরখ আন্তিঃ মন্ত্রণালয় সভা অণনুিত হদয়দছ। সভার 

ণসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন।  

(ত) মৎস্যিাষ নীণতমালা ২০১৮: ০১/১০/২০১৮ তাণরদখ অভযন্তরীণ 

একটি সভা অনুণিত হদয়দছ এবাং সভার ণসদ্ধান্ত মমাতাদবক 

নীণতমালা সাংজ্ঞাসহ উদেশ্য ও মকৌশল ইতযাণে র্থার্থভাদব 

সণন্নদবশ কদর পুনরায় মপ্ররদণর জন্য ণনদে যশ না প্রোন করা হদয়দছ। 

সাংণিষ্ট েপ্তর/ সাংস্থা 

নীণতমালাটি 

হালনাগাে কদর সণিব 

বরাবর উপস্থাপন 

করদব। 

(ি) নীণতমালা দ্রুি 

চূড়ান্ত করক্ি  ক্ব।  

 

 

(ঢ) তবষয়টি 

অনুসরণমূলক 

কায মক্র  অব্যা ি 

রােক্ি  ক্ব।  

(ণ) তবষয়টি 

অনুসরণমূলক 

কায মক্র  অব্যা ি 

রােক্ি  ক্ব। 

(ি) নীণতমালা দ্রুি 

চূড়ান্ত করক্ি  ক্ব।  

 

 

৪.৬ মজলা/ উপদজলা 

পর্ যাদয়র অণফস ও 

বাস্তবায়নািীন 

প্রকল্প পণরেশ যন   

  

অদটাবর ২০১৮ মাদস জনাব মমািঃ শণফকুল ইসলাম, উপসণিব 

(প্রশাসন-৩), জনাব মমািঃ হাণমদুর রহমান, উপসণিব (আইন), মবগম 

হাফছা মবগম, উপসণিব (মৎস্য-১), জনাব মনজুরুল আলম, সহকারী 

প্রিান মজলা/ উপদজলা পর্ যাদয়র ৬টি অণফস/ খামার/ বাস্তবায়নািীন 

প্রকল্প পণরেশ যন কদরদছন।  

  

সভাপণত পণরেশ যদন উেঘাটিত ত্রুটি ণনরসনপূব যক প্রণতদবেন 

সাংগ্রদহর জন্য সাংণিষ্ট কম যকতযাদের ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

সাংণিষ্ট কম যকতযা 

পণরেশ যদন উেঘাটিত 

ত্রুটি ণনরসদনর 

প্রণতদবেন সাংস্থা হদত 

সাংগ্রহ কদর সভায় 

উপস্থাপন করদবন।  

 

অতিতরক্ত সতিব 

(সকল) 

যুগ্মসতিব  

( ৎস্য/ প্রাস-১)/ 

যুগ্মসতিব (ব্লু-

ইদকানত )/ 

যুগ্মপ্রধান/ সাংণিষ্ট 

সকল কম যকতযা   

৪.৭ 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।  

  

প্রিাদরর জন্য 

মরািম্যাপ প্রস্তুতপূব যক 

ণবণভন্ন গণমােদম ও 

ওদয়বসাইদে প্রকাদশর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ করদত হদব। 

 

DG, DoF, 

DG, DLS, 

DG, BFRI, 

DG, BLRI, 

উপপণরিালক, 

মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে তথ্য 

েপ্তর 

৪.৮ অণিে আপণি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(১) মসদেম্বর ২০১৮ মশদষ মমাে অণনষ্পন্ন অণিে আপণির সাংখ্যা 

৭,৫৬১টি। অদটাবর মাদস অণিে আপণির সাংখ্যা ৪৫। অদটাবর 

২০১৮ মাদসর মশদষ মমাে অণিে আপণির সাংখ্যা ৭,৬০৬টি, আপণি 

ণনষ্পণির সাংখ্যা ৩৩টি এবাং অদটাবর ২০১৮ মাদসর মশদষ 

অণনষ্পন্ন মমাে অণিে আপণির সাংখ্যা ৭৫৭৩টি।  

(২) অদটাবর ২০১৮ মাদস ণি-পক্ষীয় সভা অনুণিত হয়ণন।   

(৩) অদটাবর ২০১৮ মাদস ণি-পক্ষীয় সভার সাংখ্যা ০২টি।  (ক) 

উপসণিব (প্রাণণসম্পে-২) এর সভাপণতদত্ব ০১/১০/২০১৮ তাণরদখ 

মৎস্যিাষ প্রকল্প (এণিণব), কক্সবাজার এর অণনষ্পন্ন অণিে আপণি 

ণনষ্পণির লদক্ষয ণিপক্ষীয় সভা কক্সবাজাদর অনুণিত হয়। এ সভায় 

আপণি ণনষ্পণির জন্য সুপাণরশ করা হদয়দছ ০৭টি। (খ) উপসণিব 

(প্রশাসন-৩) এর সভাপণতদত্ব ২৮/১০/২০১৮ ও ২৯/১০/২০১৮ 

তাণরদখ রাজশাহী ণবভাগ ও এর আওতািীন প্রাণণসম্পে 

অণফসসমূদহর অণনষ্পন্ন অণিে আপণি ণনষ্পণির লদক্ষয ণিপক্ষীয় 

সভা নাদোদর অনুণিত হয়। এ সভায় আপণি ণনষ্পণির জন্য 

সুপাণরশ করা হদয়দছ ১৪ টি।  

(১) তনয়ত ি তি-

পক্ষ্ীয় ও তি-পক্ষ্ীয় 

সভা আক্য়াজক্নর 

 ােক্  তনরীক্ষ্া 

আপতি তনষ্পতিকরণ 

অব্যা ি রােক্ি  ক্ব 

এবাং দপ্তর/সংস্থা  মি 

তি-পক্ষ্ীয় সভার 

কায মপি  ন্ত্রণালক্য় 

মপ্ররণ তনতিি করক্ি 

 ক্ব। 

(২) দাতরদ্র 

তবক্ ািক্নর অতিে 

আপতির তবষক্য় 

সংস্থাপ্রধানক্দর তনক্য় 

একটি সভা করক্ি 

অণতিঃ সতিব 

(ণনরীক্ষা), সাংস্থা 

প্রিান (সকল)/ 

সহকারী সণিব 

(প্রশাসন-৪) 



 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

(ক) তনয়ত ি তি-পক্ষ্ীয় ও তি-পক্ষ্ীয় সভা আক্য়াজক্নর  ােক্  

তনরীক্ষ্া আপতি তনষ্পতিকরণ অব্যা ি আক্ছ এবং দপ্তর/সংস্থা  ক্ি 

তি-পক্ষ্ীয় সভার কায মপি  ন্ত্রণালক্য় মপ্ররণ   করা  ক্ে।  

(খ) অতগ্র  ও সাধারণ অনুক্েগুক্লা মেতণ তবন্যাসকরক্ণর কায মক্র  

অব্যা ি রক্য়ক্ছ।  

দাতরদ্র তবক্ ািক্নর অতিে আপতির তবষক্য় সংস্থাপ্রধানক্দর তনক্য় 

একটি সভা করার জন্য সতিব  ক্ াদয় তনক্দ মশনা প্রদান কক্রন।  

 ক্ব।   

৪.৯  া লা/ ম াকদ্দ া  

ণনষ্পণি  

  

মৎস্য অণিেপ্তদরর হাইদকাে য ণবভাদগ ৫১১, প্রশাসণনক/ প্রশাসণনক 

ট্রাইব্যযনাল ও আণপল ট্রাইব্যযনাদল র্থাক্রদম ২২/১২টি এবাং মমাবাইল 

মকাে য ৩৩২টিসহ মমাে ৮৭৭টি, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর সুণপ্রম 

মকাদে ১২, হাইদকাদে য ১০০, জজ মকাক্ে ম ১৬, প্রশাসণনক/ প্রশাসণনক 

আণপল ট্রাইব্যযনাদল ৪/৩, মমাবাইল মকাদে য ৪২টিসহ মমাে ১৭৪টি। 

ণবএফণিণস’র সুণপ্রম মকাদে য ৬, হাইদকাদে য ১৪, জজদকাদে য ১৬ 

মফৌজোণর মকাদে য ২টিসহ মমাে ৩৮টি। ণবএফআরআই ও 

ণবএলআরআই-এর র্থাক্রদম ১১টি ও ৪টি। অন্যান্য সাংস্থার মামলা 

মনই।  
 

িলণত মাদস মমাে ৯টি নতুন মামলা পাওয়া মগদছ। 

অতনষ্পন্ন  া লাসমূ  

তনষ্পতির তবষক্য় 

তনয়ত ি 

অনুসরণমূলক 

কায মক্র  অব্যা ি 

রাো এবং দ্রুি 

তনষ্পতির ব্যবস্থা গ্র ণ 

করক্ি  ক্ব।  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল), উপসতিব  

(আইন)  

৪.১০ মপনশন মকইস 

দ্রুত ণনষ্পণি   

(ক) মৎস্য অণিেপ্তরিঃ অক্টাবর 201৮ মাক্ে ০২ (দুই)টি  এবং 

সেক্েম্বর ২০১৮  মাক্ের ০২টি েহ সমাট ০৪(চার)টি সকে পাওয়া 

যায়। ০৪টি সপনশন সকে অক্টাবর ২০১৮ মাক্ে ননষ্পনি হক্য়ক্ে।  

(২) মরহুম  শহীদুল্লাহ ভুইয়া, ঊর্ধ্বতন ববজ্ঞাননক কম বকতবা, মৎস্য 

অনিদপ্তর, ঢাকা, মরহুম হুমায়ুন সরজা, খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য 

উৎপাদন খামার, রাজশাহী েদর, রাজশাহী এবং ড. ননতযানন্দ দাে, 

উপপনরচালক, নেক্লট নবভাগ, নেক্লট এর অনডট েংক্রান্ত কায বক্রম 

দ্রুত ননষ্পনির প্রক্য়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহক্ের জন্য এ মন্ত্রোলক্য়র 

অনতনরক্ত েনচব (অনডট) এবং মহাপনরচালক, মৎস্য অনিদপ্তরক্ক 

০১/০৭/২০১৮ এবং ৩০/১০/২০১৮ তানরক্খ  পত্র সদয়া হক্য়ক্ে।  

(খ) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ পূব যবতী মাদসর মজর ৫টি এবাং অদটাবর 

২০১৮ মাদস প্রাপ্ত ১টিসহ মমাে ৬টি মপনশন মকইস প্রণক্রয়ািীন 

আদছ।  

ণবণি অনুর্ায়ী ১৮ মাদসর লাম্পগ্রান্ডসহ ০১ বছদরর ণপআরএল 

অনুদমােন/ আদেশ জাণর করার জন্য সণিব মদহােয় ণনদে যশনা 

প্রোন কদরন।  

(১) অণিেপ্তর/ েপ্তর/ 

সাংস্থার মপনশন 

মকইসগুদলা অগ্রাতধকার 

তভতিক্ি দ্রুি ণনষ্পণিসহ 

নপআরএল-এ গমক্নর 

তানরক্খর দু’মাে পূক্ব ব 

মন্ত্রোলয় সেক্ক মঞ্জুরী 

আক্দশ জানর   করক্ি 

 ক্ব।    

(২) যিাস ক্য় আক্বদন 

ও ণবণি অনুর্ায়ী ১৮ 

মাদসর লাম্পগ্রান্ডসহ ০১ 

বছদরর ণপআরএল 

অনুদমােন/ আদেশ 

একইসাদথ জাণর করদত 

হদব।  

যুগ্মসতিব ( ৎস্য/ 

প্রাতণসম্পদ-২), 

যুগ্ম-সতিব 

(প্রাতণসম্পদ-১), 

DG, DOF,  

DG, DLS/ 

মন্ত্রণালদয়র 

কল্যাণ কম যকতযা 

৪.১১ 

 

মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর 

হালনাগাে গাণড়র 

সাংখ্যা ণনি যারণ  

 

  

(ক) মৎস্য অণিেপ্তরিঃ মৎস্য অনিদপ্তক্রর গানি TO&E 

ভুক্তকরক্ের নননমি জনপ্রশােন মন্ত্রোলয় ১৮/০৩/২০১৮ তানরখ 

েভা আহবান কক্র। উক্ত েভার নেদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বয়ংেম্পুে ব প্রস্তাব 

সপ্ররক্ের জন্য মহাপনরচালক, মৎস্য অনিদপ্তর বরাবক্র 

২০/০৫/২০১৮ তানরক্খ পত্র সপ্ররে করা হক্য়ক্ে। ব্যনক্তগতভাক্ব 

সযাগাক্যাগ কক্র জানা যায়, মৎস্য অনিদপ্তর এ নবয়ক্য় দ্রুত কায বক্রম 

গ্রহে কক্র স্বয়ংেম্পুে ব প্রস্তাব অনচক্রই এ মন্ত্রোলক্য় সপ্ররে করক্ব।  

(খ) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র িাণহো 

অনুর্ায়ী প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর গাড়ীর সাংখ্যা সংক্শাতধি পুন: 

প্রস্তাব মন্ত্রণালদয় মপ্ররদণর জন্য কার্ যক্রম অব্যাহত আদছ। শ্রীঘ্রই এ 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদব।  

(গ) ণবএফণিণসিঃ বাাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কদপ যাদরশদনর 

To&Eভূক্ত র্ানবাহদনর সাংখ্যা ২৫টি। রদয়দছ ২২টি। কার-৩টি, 

জীপ-৪টি, মাইদক্রাবাস-৩টি, ণফশ ভযান-৫টি, ণপক-আপ-৭টিসহ 

মমাে ২২টি। 

সাংস্থার গাণড়গুদলা To&Eভূক্ত করদণর প্রস্তাব ০১ মাদসর মদে 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করার জন্য সণিব মদহােয় ণনদেশনা প্রোন 

কদরন।  

(ক) মৎস্য অণিেপ্তর 

স্বয়াংসম্পূণ য প্রস্তাব দ্রুত 

োণখল করদব। 

ণবএফণিণস ব্যণতত 

অন্যান্য েপ্তর/ সাংস্থা 

হালনাগাে গাণড়র 

তাণলকা ণিদসম্বর 

২০১৮ এর মদে 

প্রস্তুতপূব যক এ 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ 

করদত হদব।  

(খ) সাংস্থার 

গাণড়গুদলা 

To&Eভূক্ত করদণর 

প্রস্তাব ০১ মাদসর 

মদে মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ করদত হদব। 

যুগ্মসণিব ( ৎস্য) 

যুগ্মসণিব (প্রাস-১/ 

বাক্জে)/  

সাংস্থা প্রিান 

(সকল)/ সাংণিষ্ট 

কম যকতযা 



 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৪.১২ জনবক্লর 

িাোক্বইজ 

প্রস্তুিকরণ   

সকল সাংস্থার জনবদলর িাোদবইজ (Database) ণনয়ণমত 

আপদিে করা হদে।  

 

সকল দপ্তর/সাংস্থার জনবক্লর িাোক্বইজ জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালক্য়র 

আদক্ল এবং গক্বষণা প্রতিষ্ঠানগুক্লার িাোক্বইজ BARC-এর 

আদক্ল দ্রুি প্রস্তুিপূব মক ওক্য়বসাইক্ে প্রকাশ করার জন্য সভাপতি 

 ক্ াদয় তনক্দ মশনা প্রদান কক্রন।  

 

জনবদলর িাোদবইজ 

ণনদে যশনামদত 

নদভম্বর ২০১৮ এর 

মদে প্রস্তুতপূব যক 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

করদত হদব।  

সংস্থা প্রধান 

(সকল)   

৪.১৩ বক্কয়া তবদ্যযৎ তবল 

ও ভূত  উন্নয়ন কর 

পতরক্শাধ   

সকল সাংস্থা কর্তযক বদকয়া ণবদুযৎ ণবল, পাণনর ণবল,গ্যাদসর ণবল, 

ভূণম উন্নয়ন কর ও মপৌর কর ণনয়ণমত পণরদশাি করা হদে।  

 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ িট্টগ্রাম ণসটি কদপ যাদরশন এর োবীকৃত ৩ 

(ণতন)টি েপ্তদরর মমাে ৫,০৩,২২৭/- োকার মদে ইদতামদি য 

২,৫৫,০৮০/- োকার ণবল পণরদশাি করা হদয়দছ। বাকী ২,৪৮,১৪৭/- 

োকার ণবল পণরদশাদির ব্যবস্থা গ্রহন করা হদে।  

(১) বক্কয়া তবদ্যযৎ 

তবল, পাতনর তবল, 

গ্যাক্সর তবল, ভূত  

উন্নয়ন কর ও মপৌর 

কর পতরক্শাধপূব মক 

সকল সংস্থা মিক্ক 

 ালনাগাদ িথ্য এ 

 ন্ত্রণালক্য় মপ্ররণ 

করক্ি  ক্ব।   

(২) িট্টগ্রাম ণসটি 

কদপ যাদরশন কর্তযক 

ভূণম উন্নয়ন ও মপৌর 

কর বাবে োণবকৃত 

অবণশষ্ট োকা  

পণরক্ষাদন্ত দ্রুত 

পণরদশাি করদত 

হদব। 

অতিোঃ সতিব 

(সকল), 

যুগ্মসতিব 

(বাক্জে), 

সংস্থা প্রধান 

(সকল)  

৪.১৪ জরাজীণ য/ ম রা ি 

অক্যাগ্য ভবন 

অপসারণ  

(ক) মৎস্য অণিেপ্তরিঃ জরাজীণ য ভবদনর সাংখ্যা ৮৭টি এবাং 

অদঘাণষত ভবদনর সাংখ্যা ৩০টি। গ্রামীন মৎস্যবীজ উৎপােন 

খামার, গাবতলী, বগুড়া এর আবাণসক ভবন এবাং হযািাণর ণবণডাং 

ভবন ২টির ণনলাম কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন রদয়দছ। 

(খ) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ জরাজীণ য ভবদনর সাংখ্যা ১৬টি র্া 

মন্ত্রণালয় হদত অনুদমােন গ্রহণ করা হদয়দছ। অদঘাণষত ভবদনর 

সাংখ্যা পুরাতন/ জরাজীণ য ভবদনর স্থদল নতুন স্থাপনা/ অবকাঠাদমা 

ণনম যাদণর প্রকল্প গ্রহন কার্ যক্রম অব্যাহত আদছ। 

(গ) ণবএলআরআইিঃ নাইক্ষযাংছণড়দত একটি অণফস-কাম-ল্যাব ভবন 

আদছ র্া জরাজীণ য। তা মমরামতদর্াগ্য ণকনা তা ণনণ যদয়র জন্য মজলা 

প্রশাসক বরাবর গত ২৯/০৫/২০১৭ ণরিঃ তাণরদখ পি মপ্ররণ করা 

হদয়দছ। র্া মজলা প্রশাসক, বান্দরবান কর্তযক ণনব যাহী প্রদকৌশলী 

(গণপূতয) বরাবর মপ্ররণ করা হদল ভবনটি অদকদজা নয়, উহা 

মমরামতদর্াগ্য মদম য গত ৩১/৭/২০১৮ ণরিঃ তাণরদখ প্রণতদবেদন 

উদেখ কদরন। কার্ যণববরনী ২৫/১০/১৮ ণরিঃ তাণরদখ মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ করা হয়।  

জরাজীণ য/ ম রা ি অক্যাগ্য ভবক্নর প্রণতদবেন ৩০ নদভম্বর ২০১৮ 

তাণরদখর মদে মন্ত্রণালদয় মপ্ররদণর জন্য সণিব মদহােয় ণনদে যশনা 

প্রোন কদরন।  

 

(১) ছক মমাতাদবক 

অগ্রগণত প্রণতদবেন 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ 

করদত হদব।  

(২) ১০ ণিদসম্বর 

২০১৮ তাণরদখর মদে 

ণনদে যশনা মদত 

জরাজীণ য ভবন 

সাংক্রান্ত প্রণতদবেন 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ 

করদত হদব।  

যুগ্মসতিব 

( ৎস্য), 

যুগ্মসতিব (প্রাস-

১), যুগ্মপ্রিান, 

DG, DOF, 

DG, DLS 

৪.১৫ আই,টি তবষয়  এ মন্ত্রণালয় ও এর অিীন সকল সংস্থায় ই-িাইতলং এর মােদম 

১০০% নণথর কার্ যক্রম গ্রহণ করক্ি  ক্ব।  

  

 

সকল সংস্থায় ই-

িাইতলং বাস্তবায়ন 

ণনণিত করক্ি  ক্ব। 

ই-িাইতলং এর 

 ােক্  পি মপ্ররণ 

করক্ি  ক্ব।    

 

অনুতবভাগ প্রধান 

(সকল),   

সংস্থা প্রধান 

(সকল)   



 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৪.১৬ ইক্নাক্ভশন  ২৭ নক্ভম্বর ২০১৮ িাতরে সকাল ১০.০০ ঘটিকা হদত তদন ব্যাতপ এ 

মন্ত্রণালক্য়র সতিব  ক্ াদক্য়র সভাপতিক্ে  ৎস্য অতধদপ্তক্রর 

সক্েলন কক্ক্ষ্ সকল েপ্তর/সাংস্থা সমন্বদয় মকন্দ্রীয়ভাদব ইদনাদভশন 

ওয়াকযশপ/দসণমনার অনুণিত হদব।  

 

ইক্নাক্ভশন 

কার্ যক্রদমর তৎপরতা 

বৃণদ্ধ করদত হদব 

এবাং ইদনাদভশন 

কম যপণরকল্পনা 

পরবতী সভায় 

উপস্থাপন করদত 

হদব।  

িীি ইক্নাক্ভশন 

অতিসার, 

 সংস্থা প্রধান 

(সকল) 

 

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

কদপ যাদরশন, বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণস্টটিউে, বাাংলাদেশ 

প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউে এ ই-মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত েরপি 

আহ্বান করা হদে। অন্যান্য সাংস্থা হদত ই-মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত 

েরপি আহ্বাদনর কার্ যক্রম প্রণক্রয়ািীন।  
 

এ মন্ত্রণালয় হদত ই-মেন্ডাণরাং পদ্ধণতদত ১২টি কণম্পউোর ও ২টি 

ল্যাপেপ ক্রয় করা হয় এবাং আদরা ১২টি কণম্পউোর ক্রদয়র জন্য ৬ 

নদভম্বর ২০১৮ তাণরদখ ই-ণজণপদত েরপি আহ্বান করা হদয়দছ। 

 

সকল েপ্তর/সংস্থা 

কর্তমক দরপক্ির 

কায মক্র  ই-মেন্ডাতরং 

পদ্ধতিক্ি সম্পন্ন 

অব্যাহত রাখদত 

হদব।   

অতিোঃ সতিব 

(প্রশাসন), সংস্থা 

প্রধান (সকল)  

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

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

আদছ।  

(ক) মৎস্য অণিেপ্তরিঃ মৎস্য অণিেপ্তদরর কম যকতযা-কম যিাণরদের 

বাণষ যক ৬০ ঘন্টা প্রণশক্ষণ লক্ষযমািার ণবপরীদত ২০১৮-১৯ 

অথ যবছদরর অদটাবর ২০১৮ মাস পর্ যন্ত গদড় ১৭.৬ ঘন্টা প্রণশক্ষণ 

সম্পন্ন হদয়দছ।  

(খ) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরিঃ প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদর অভযন্তরীণ 

প্রণশক্ষণ কার্ যক্রম অব্যাহত আদছ। প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর অদটাবর 

২০১৮ মাদস ৬৭৩ জন প্রণশক্ষণাথী অভযন্তরীন প্রণশক্ষদণ অাংশ গ্রহন 

কদরন।  

ক মকিমাক্দর প্রতশক্ষ্ক্ণ প্রক্জট মিক্ভলপক্ ন্ট তবষয়টি অন্তভূ মক্ত 

করার জন্য সতিব  ক্ াদয় তনক্দ মশনা প্রদান কক্রন।  

 

(১)  ন্ত্রণালয় ও 

আওিাধীন সকল 

সংস্থায় বাতষ মক ৬০ 

ঘন্টা ক মকালীন 

প্রতশক্ষ্ণ কার্ যক্রম 

অব্যা ি রােক্ি  ক্ব।  

(২) অগ্রাণিকার 

ণভণিদত কম যকতযা-

কম যিারীদের মেদশর 

অভযন্তদর সঞ্জীবনী 

প্রণশক্ষণ বাস্তবায়দনর 

উদযাগ ণনদত হদব।  

(৩) ক মকিমাক্দর 

প্রতশক্ষ্ক্ণ প্রক্জট 

মিক্ভলপক্ ন্ট তবষয়টি 

অন্তভূ মক্ত করক্ি  ক্ব।  

অতিোঃসতিব 

(প্রশাসন) 

সংস্থা প্রধান 

(সকল)/ 

উপসণিব 

(প্রশাসন-৩)  

৪.১৯ জািীয় শুদ্ধািার 

মকৌশল  

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

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগণত পণরবীক্ষণ কাঠাদমা (হাি য কণপ ও 

সফে কণপ) ৩ জুলাই ২০১৮ তাণরখ এবাং ১৫ অদটাবর ২০১৮ 

তাণরখ ১ম বিমাণসক পণরবীক্ষণ প্রণতদবেন মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ 

মপ্ররণ করা হদয়দছ।  

 

জািীয় শুদ্ধািার 

মকৌশল তবষক্য় 

সকলক্ক সক্িিন 

করাসহ িা সকল 

পর্ যাদয় প্রতিপালন 

করক্ি  ক্ব।   

অতিোঃ সতিব 

(প্রাতণসম্পদ-২), 

সংস্থা প্রধান 

(সকল)   

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

এমন স্থাদন অণভদর্াগ বাক্স স্থাপন করা হদয়দছ। অদটাবর ২০১৮ 

মাদস প্রাপ্ত অণভদর্াগসমূহ সাংণিষ্ট কণমটির মােদম ণনষ্পণির ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা হয়। 

  

অতভক্যাগ বাক্ে ও 

অনলাইদন প্রাপ্ত 

অতভক্যাগ দ্রুি 

তনষ্পতি করক্ি  ক্ব।   

 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

৪.২১ জািীয় 

প্রাতণসম্পদ সপ্তা  

পালন 

প্রণতবছর জাতীয় প্রাণণসম্পে মসবা সপ্তাহ পালদনর লদক্ষয 

র্থাসমদয় প্রস্তুণত গ্রহদণর কার্ যক্রম অব্যাহত আদছ এবাং জাতীয় 

প্রাণণসম্পে মসবা সপ্তাহ স্বীকৃণত (‘খ’ মেণণভূক্ত) প্রোদনর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগ পি মেয়া 

হদয়দছ।   

 

ণবষয়টি ফদলাআপ 

করদত হদব।  

অতিোঃ সতিব 

(প্রাস-২)/ 

যুগ্মসতিব (প্রাস-

১), 

  াপতরিালক, 

প্রাতণসম্পদ 

অতধদপ্তর/ 

উপসণিব 

(প্রাণণসম্পে-২) 

  



 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৪.২২ ইণলশ সাংরক্ষণ ইণলশ আহরদণ ণনদষিাজ্ঞা বাস্তবায়দন র্ারা ভাল কাজ কদরদছন 

তাঁদেরদক অণতণশঘ্রই িন্যবাে সূিক পি মেয়া হদব এবাং র্ারা 

আহত/ ক্ষণতগ্রস্থ হদয়দছন তাঁদের ণিণকৎসার জন্য প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দছ। ণিণকৎসা িলমান রদয়দছ। আহত মমািঃ 

আদনায়ার মহাদসন, মক্ষি সহকারী, উপদজলা মৎস্য েপ্তর, 

মকাম্পানীগঞ্জ, মনায়াখালী বতযমাদন ঢাকাস্থ শ্যামলী ট্রমা মসন্টাদর 

ণিণকৎসািীন আদছন। তাঁদক আণথ যক সহায়তা প্রোন করা হদয়দছ।  

ইণলশ আহরদণ 

তনক্ষধাজ্ঞা 

বাস্তবায়দন র্ারা ভাল 

কাজ করদছন 

তাঁদেরদক িন্যবাে 

সূিক পি এবাং র্ারা 

আহত/ ক্ষণতগ্রস্ত 

হদয়দছন তাঁদের 

ণিণকৎসার ব্যবস্থা 

করদত হদব।  

 

যুগ্মসণিব 

(মৎস্য)/ 

মহাপণরিালক, 

মৎস্য অণিেপ্তর/ 

উপসণিব (মৎস্য-

২) 

 

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   

বাংলাক্দশ েরকানর কম ব কনমশন েনচবালক্য়র চানহত তথ্যানদ এ 

মন্ত্রোলয় হক্ত গত ০৩/১০/২০১৮ তানরক্খ বাংলাক্দশ েরকানর 

কম বকনমশন েনচবালক্য় সপ্ররে করা হক্য়ক্ে।  

এ নবয়ক্য় েভা করার জন্য ২৪/১১/২০১৮ তানরখ ননি বারে করা 

হক্য়ক্ে।  

মৎস্য অণিেপ্তদরর 

কম যকতযা/ কম যিারীদের 

(নন-কযািার) ণনদয়াগ 

ণবণির তবষক্য় 

অনুসরণমূলক কায মক্র  

অব্যা ি রােক্ি  ক্ব।  

যুগ্মসণিব 

( ৎস্য),  

DG, DOF/ 

উপসণিব (মৎস্য-

১)  

৫.২ মৎস্য অণিেপ্তদরর 

রাজস্বখাদত ১৫৩১টি 

পে সৃজন  

এ নবয়ক্য় প্রিানমন্ত্রীর কায বালক্য়র েনচব বরাবক্র নবস্তানরত তথ্যানদ 

উক্ল্লখ কক্র েদয় অবগনতর জন্য ২৯/০৫/২০১৮ তানরখ পত্র সপ্ররে 

করা হক্য়ক্ে।  

এ তবষক্য় 

অনুসরণমূলক 

কায মক্র  অব্যা ি 

রােক্ি  ক্ব।  

যুগ্মসণিব ( ৎস্য),  

DG, DOF/ 

উপসণিব (মৎস্য-

১)  

 

৬। প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর  
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৬.১ ক্ষুি, মাঝাণর ও বড় 

মপাণি ফাম য এবাং 

ণফিণমল 

মরণজদেশন 

ক্ষুি, মাঝাণর ও বড় মপাণি ফাম য (মবসরকাণর খামারসহ) এবাং 

ণফিণমল মরণজদেশদনর কার্ যক্রম অব্যাহত আদছ।   

 

মেদশর সকল 

মবসরকাণর খামার, 

ণফিণমল ও 

ল্যাবদরেণর ণনবন্ধদনর 

আওতায় আনার জন্য 

কার্ যক্রম অব্যাহত 

রােক্ি  ক্ব। 

অণতিঃ সতিব 

(প্রাস-২), 

  াপতরিালক, 

প্রাতণসম্পদ 

অতধদপ্তর 

৬.২ ণঝনাইেহ মভদেণরনাণর 

কদলদজর  জনবল 

ণনদয়াগ 

 

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

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

মঘাষণা করা হয়। ণকছু গাইি লাইন/ অবজারদভশন সহকাদর সাংণিষ্ট 

৩টি ণরে মামলা ণনষ্পণি হয়। সয উক্ত ণরে মামলা ৩টির রাদয়র 

সাটি যফাইি কণপ পাওয়া মগদছ।  

মামলা সাংক্রান্ত ণবষদয় আোলদতর ণনদে যশনা মমাতাদবক ণনদয়াগণবণি 

সাংদশািদনর সুপাণরশ প্রণয়দনর জন্য উচ্চ পর্ যাদয়র কণমটি গঠন করা 

হদয়দছ।  

কণমটির প্রণতদবেন পাওয়া মগদছ। ণঝনাইেহ মভদেণরনারী কদলদজর 

ণনদয়াগ ণবণিমালা-২০১৪ সাংদশািদনর প্রস্তাব ১৭/১০/২০১৮ তাণরখ 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ।  

 

আদালক্ির ণনদে যশনা 

অনুর্ায়ী পরবতী 

কার্ যক্রম গ্র ণ করক্ি 

 ক্ব।   

যুগ্মসতিব (প্রাস-

৪), যুগ্মপ্রিান, 

  াপতরিালক, 

প্রাতণসম্পদ 

অতধদপ্তর  



 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৬.৩ প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর 

রাজস্বখাদত পে সৃজন। 

  

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ৩০/১০/২০১৮ তাণরখ প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর ৮৬২৪ টি পে রাজস্ব খাদত সৃজন করা হদয়দছ।  

অনুসরণমূলক 

কায মক্র  অব্যা ি 

রােক্ি  ক্ব।  

যুগ্মসতিব (প্রাস-

১)/ DG, 

DLS 

 

৭। বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণস্টটিউে  
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৭.১ বাাংলাদেশ মৎস্য 

গদবষণা 

ইনণস্টটিউদের 

কল্যাণ তহণবদলর 

অনুমণত  

বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণস্টটিউদের কম যকতযা-

কম যিারীদেরদক কল্যাণ তহণবল ও মর্ৌথবীমা তহণবদল 

অন্তভূ যক্ত করদণর ণবষদয় গত ১৩ মাি য ২০১৬ তাণরদখ 

অনুণিত ণবএফআরআই এর মবাি য অব গভণ যস য এর ৩৬তম 

সভায় ণসদ্ধান্ত গৃণহত হয়।  

 

পুনিঃ প্রস্তাব উপস্থাপন 

করদত হদব। 

যুগ্মসণিব (মৎস্য) 

মহাপণরিালক, 

ণবএফআরআই/ 

উপসতিব ( ৎস্য-৫) 

 

৮। বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউে 
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৮.১ বাাংলাদেশ 

প্রাণণসম্পে  গদবষণা 

ইনণস্টটিউদের 

৩৯৪টি পে সৃজন 

  

ণবএলআরআই এর  ১৩৯ (একশত উনিণেশ) টি পে (১ম 

পর্ যাদয় ২০১৮-১৯ অথ য বছদর ৯৫টি এবাং ২য় পর্ যাদয় 

২০২০-২১ অথ য বছদর ৪৪টি) পদের মবতন মগ্রি ণনি যারদণর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অথ য ণবভাগ, অথ য 

মন্ত্রণালয়দক অনুদরাি করা হদয়দছ। নণথটি অথ য ণবভাদগ 

প্রণক্রয়ািীন রদয়দছ।  

ণবএলআরআই এর ৩৯৪টি 

পে রাজস্বোক্ি সৃজক্নর 

তবষক্য় অনুসরণমূলক 

কায মক্র  অব্যা ি রােক্ি 

 ক্ব।  

অণতিঃ সণিব (প্রাস-

২), মহাপণরিালক, 

ণবএলআরআই/ 

উপসতিব (প্রাস-২)  

 

৯। ম তরন তিশাতরজ একাক্িত   
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৯.১ তসমুক্লের মবইজি 

মেতনং িযাতসতলটিজ 

স্থাপন প্রকল্প 

মমণরন ণফশাণরজ একাদিণম কর্তযক “তসমুক্লের মবইজি 

মেতনং িযাতসতলটিজ স্থাপন” সংক্রান্ত নতুন প্রকদল্পর 

ণিণপণপ প্রণয়দনর কার্ যক্রম িলমান আদছ। 

দ্রুত প্রকল্প প্রণয়নপূব যক 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করদত 

হদব।  

যুগ্মপ্রিান, উপসণিব 

(মৎস্য-৩), অেক্ষ্, 

ম তরন তিশাতরজ 

একাক্িত  

 

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

      

স্বাক্ষ্তরি/- 

০২/১২/২০১৮ 

(মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল) 

সণিব 
 


