
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা

...

সভাপিত সয়দ মাঃ আলমগীর 
 উপপিরচালক

সভার তািরখ ০৯/১১/২০২০ ি .।
সভার সময় সকাল ১০:০০ ঘ কা।

ান সে লন ক , মৎ  ভবন, উ রা, ঢাকা।
উপি িত পিরিশ  “ক” ।

. আেল াচন া িচআেল াচন া িচ আেল াচন াআেল াচন া হীতহীত   িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী

০১ িজব বষ িজব বষ-২০২০ সফলভােব বা বায়েনর লে  
শরীয়ত েরর নিড়য়া উপেজলায় হালইসার মৎ  াম 
এবং য না স র ’পােশ ১২ িক: িম: অভয়া ম 

াপেনর িবষেয় আেলাচনা করা হয়। টাংগাইল জলায় 
অবি ত অভয়া েমর ৬িক:িম: এর সীমানা িনধারণ করা 
সহ সেচতনতা সভা স েহর অ গিত িবষেয় আেলাচনা 
করা হয়।

১. শরীয়ত র জলার নিড়য়া উপেজলায় মৎ  াম 
বা বায়েনর সকল পদে প হণ করেত হেব। 
২. টাংগাইল জলায়  অবি ত ৬ িক.িম. অভয়া েমর 
সীমানা িপলার ত বসােত হেব।

জলা মৎ  কমকতা 
শরীয়ত র এবং 
টাংগাইল

০২ মা ইিলশ র া 
কায ম ২০২০

ধান জনন মৗ েম মা ইিলশ র া কায ম ২০২০ 
ুভােব স  করেত ানীয় সংসদ সদ , 

জন িতিনিধ, জলা/উপেজলা শাসন, বাংলােদশ 
িলশ, নৗ বািহনী, িবমান বািহনী, র◌্যাব, জলা ও 

উপেজলা টা েফাস কিম , ি  ও ইেলক িনক 
িমিডয়ার সাংবািদকসহ সকেলর সমি ত েচ ায় এ 
কায ম বা বায়েনর িবিভ  িদক িনেয় সভায় আেলাচনা 
করা হয়।   

ধান জনন মৗ েম মা ইিলশ র া কায ম ২০২০ 
ুভােব স  করােত সকলেক ধ বাদ  াপন 

করা হয়। 

সকল জলা মৎ  
কমকতা ও িসিনয়র 
/উপেজলা মৎ  
অিফসার 

০৩ বািষক কমস াদন 
ি  (এিপএ)

বতমান অথবছেরর খাতওয়াির এিপএ িনধািরত ল মা া 
অজেনর অ গিত, রিজ াের িনয়িমত িলিপব করণ, 
মিনটিরং ম গঠন করা, মািসক ও মািসক িতেবদন 

রণ িবষেয় আেলাচনা করা হয় । 

এিপএ সং া  রিজ ার িনয়িমত িলিপব করণ, 
মিনটিরং ম গঠন, মািসক 
ও মািসক িতেবদন িনধািরত সমেয়র মে  

রণ িনি ত করেত হেব।

সকল জলা মৎ  
অিফসার 
 ও িসিনয়র/উপেজলা 
মৎ  অিফসার

০৪ ই-নিথ ব াপনা ই-নিথর অ শীলেন জলা মৎ  কমকতাগেণর িনকট 
থেক মেনানীত কমকতাগেণর TOT িশ ণ স  

হেয়েছ। িশ ণ া  কমকতােদর মা েম জলার 
উপেজলাস েহ এ সং া  িশ ণ হেণর উে াগ নয়ার 
িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

মািসক সভা/ ইন হাউস িশ েণ ই-নিথ িবষেয় 
িশি ত কমকতােদর মা েম দ েরর সকলেক এ 

িবষেয় িশ ণ দান করেবন। 

সকল জলা মৎ  
অিফসার 

০৫ জলাশয় সং ােরর 
মা েম মৎ  উৎপাদন 
ি  ক  

জলাশয় সং ােরর মা েম মৎ  উৎপাদন ি  ক  
িনেয় িব ািরত আেলচনা হয়। আেলাচনায় কে র 
বা বতা যাচাই বক জলাশয় সং ােরর িনিম  াব 

রণ ও তার সােথ বা বতার আেলােক স ক প িত 
( যমন এলিসএস, কােটশন, ট ার ইত ািদ) মেন 
জলাশয় সং ােরর কায ম পিরচালনার িবষেয় 
আেলাচনা হয়। মৎ চােষর উপেযািগতা িনধারণ কের 

ক  াব রণ করার িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

জলা মৎ  অিফসারগণ বা বতা যাচাই বক 
জলাশয় সং ােরর িনিম  াব রণ করেবন।

সকল জলা মৎ  
অিফসার 

০৬ এনএ িপ া াম 
ফজ।। ও ইউিনয়ন 
ক

এনএ িপ া াম ফজ।। ক  ও ইউিনয়ন কে র মাঠ 
পযােয় মাঠ পযােয় বশ িক  স সারণ কমকতা ও  
সহকারীর পদ  বেল জলা মৎ  কমকতাগণ সভায় 
জানান। 

এনএ িপ া াম ফজ।। ক  ও ইউিনয়ন কে র 
মাঠ পযােয়   পদ রেণর জ  ক  
পিরচালকগণেক প  মারফত যথাযথ ব া নয়ার 
অ েরাধ জানােবন ।

উপপিরচালক ও সকল 
জলা মৎ  কমকতা 

০৭ সরকারী মৎ  বীজ 
উৎপাদন খামােরর 
অ গিত

জলা মৎ  অিফসারগেণর সােথ সম য় রেখ খামােরর 
কায ম পিরচালনা ও ন ন কমপিরক না ত কের 
অ েমাদন করার িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা 
হয়। অিতস র ক ীয় কািরগরী কিম র সভায় 
কমপিরক না অ েমাদন করার িবষেয় আেলাকপাত করা 
হয়।

ঢাকা িবভােগর মৎ বীজ উৎপাদন খামােরর 
কমপিরক না অ েমাদেনর িনিম  ক ীয় কািরগরী 
কিম র সভা করেত হেব।

 উপপিরচালক/সকল 
জলা মৎ  অিফসার/ 

খামার ব াপকগণ 

০৮ াচার সং া উপি ত কমকতােদর সােথ াচার ও শাসন িত ার 
িবষেয় আেলাচনা হয়। উপপিরচালক মেহাদয় সকল 
কমকতা ও কমচারীগণেক াচার মেন দা িরক 
কায ম পালন করার িনেদশনা দান কেরন।

ইেতামে  সংি  দ র ক ক ণীত াচার 
কমপিরক না অ যায়ী কায ম পিরচালনা  করেবন।

িবভাগীয় সকল কমকতা 
ও কমচাির ।

১



০৯ অভ রীণ িনরী া িনয়িমতভােব অভ রীণ িনরী া কায ম পিরচালনার 
িবষেয় আেলাচনা হয়। দ েরর ায়ী মালামােলর ম দ 
যাচাই, মেনাহাির মালামাল ম দ রিজ াের 
িলিপব করণ, য় প িত ইত ািদ িনরী া করার িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়।

জলা মৎ  অিফসারগণ িনয়িমতভােব অভ রীণ 
িনরী া কায ম পিরচালনা কের ক প েক অবিহত 
করেবন।

সকল জলা মৎ  
অিফসার

১০ কািভড -১৯ এ 
িত েদর েণাদনা 
দান 

জলা মৎ  অিফসারগণ ােদর িবিভ  ােকেজ 
েণাদনা দান িবষেয় সভােক অবিহত কেরন। য সকল 

জলা িত েদর মােঝ এখেনা েণাদনা দােনর ব া 
করেত পােরন িন, স িবষেয় সভায় িব িরত আেলাচনা 
করা হয়। 

সকল জলার জলা মৎ  অিফসারগণেক েণাদনা 
ােকেজর আওতায় সহায়তা দােনর ব া হণ 

করেত হেব।

 সকল জলা মৎ  
অিফসার

১১ জাতীয় ত  বাতায়ন 
হাল নাগাদকরণ

জাতীয় ত  বাতায়ন হালনাগাদকরণ িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। 

এিপএ ি  ২০২০-২১  অ যায়ী হালনাগাদকরেণর 
ব া হণ করেত হেব। 

সকল জলা মৎ  
কমকতা ও 
িসিনয়র/উপেজলা মৎ  
অিফসার।

১২  ঋণ মাট দ  ঋেণর সােথ আদায় ত অেথর শতকরা িহসােব 
ঋণ আদােয়র হার িনণয় িবষেয় সভায় আেলাচনা করা 
হয়। 

মাট দ  ঋেণর সােথ আদায় ত অেথর শতকরা 
িহসােব ঋণ আদােয়র হার িনণয় করেত হেব।

সকল জলা মৎ  
অিফসার ও িসিনয়র/ 
উপেজলা মৎ  
অিফসার

১৩ িবিবধ অিফেস িনয়িমত উপি িত, অিফস পিরচালনায় তা 
ও জবাবিদিহতা, য় কায েম িপিপআর -২০08 
অ সরণ ও দ ের সকল কমকতােক য় সং া  
কায েম অ করণ, বা িবক মণভাতা িবল ইত ািদ 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।
আেলাচনায় সকল জলা মৎ  অিফসার িনজ িনজ দ র 
এবং উপেজলা মৎ  দ র েলােত জনবল সংকেটর 
কথা অিত ে র সােথ উে খ কেরন।

দ র ধানগণ অিফেস িনয়িমত উপি িত, অিফস 
পিরচালনায় তা ও জবাবিদিহতা, য় কায েম 
িপিপআর-2008 অ সরণ ও দ ের সকল 
কমকতােক য় সং া  কায েম 
অ করণ, বা িবক মণভাতা িবল দািখল 
ইত িদ িবষেয় সেচ  থাকেবন। মৎ  দ র েলােত 
জনবল সংকেটর িবষয়  উ তন ক প  বরাবর 
িলিখত এবং মৗিখকভােব অবিহত করেবন।

উপপিরচালক/সকল 
জলা মৎ  অিফসার ও 

িসিনয়র/ উপেজলা 
মৎ  কমকতা

 

সয়দ মাঃ আলমগীর 
উপপিরচালক

ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.৩০২.১৮.০০৫.২০.৬২ তািরখ: 
২৫ নেভ র ২০২০

১০ অ হাযণ় ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র
২) জলা মৎ  কমকতা, ঢাকা /িকেশারগ / মাদারী র/ গাজী র/ গাপালগ / নারাযণ়গ / মািনকগ / ফিরদ র/ ুি গ / রাজবাড়ী/ শরীয়ত র/ টা াইল/
নরিসংদী।
৩) মাহা দ হািব র রহমান, ক  পিরচালক, মৎ  অিধদ র

 

সয়দ মাঃ আলমগীর 
উপপিরচালক

২


