
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় 

আইিসিট সল

জনু /২০১৯ মােসর ইেনােভশন টীেমর সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ তৗিফ ল আিরফ 
 যু -সিচব

সভার তািরখ ২৩/০৪/২০১৯ ি .
সভার সময় িবকাল ২.৩০ ঘিটকা

ান ম ণালেয়র সে লন ক
উপি িত পিরিশ  “ক”
সভাপিত মেহাদয় উপি ত কমকতাগণেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিত মেহাদয় জানান য,
ইেনােভশন কমপিরক না ২০১৮-২০১৯ অ সাের ম টিরং কমশালা ২২-২৩ শ জনু, ২০১৯ তািরেখ স  হেলা।
ম টিরং কমশালার মাধ েম এ ম ণালয় হেত কািশত ইেনােভশন কমপিরক না ২০১৮-২০১৯-এর কমসমহূ স

করা হেয়েছ। যিদ কান কাজ এখেনা স  না হেয় থােক তেব সটা অব ই আগামী ৩০ শ জনু, ২০১৯ তািরেখর মেধ
স  করেত হেব। এ লে  সকলেক তােদর ইেনােভশন কমপিরক না অবলকন কের েয়াজন কায ম স  করার
অ েরাধ জানা। ইেনােভশন কমপিরক না  অ সাের  উ াবক ও উ াবনী কেমর সােথ স িকত কমকতােদর িবেদশ
সফর আগামী ২৪ জনু হেত ২৮ জনু, ২০১৯ তািরখ পয  িস াপেুর অ ি ত হেত যাে । উ  সফর ও িশ ণ

া ােম সকলেক যথাযথভােব অংশ হেনর জ  িদক িনেদশনা দান কেরন। িতিন বেলন এই িবেদশ সফর  ইেনােভটর
ও ইেনােভশন টীেমর সদদ েদর অ ে রণা যাগান িদেব।

১১) ) ণীতণীত  কমপিরক নাকমপিরক না  বা বায়নঃবা বায়নঃ
িনয়িমতভােব ইেনােভশন কমপিরক না দেখ স মাতােবক েয়াজনীয় কায ম হণ করার এ লে
ইেনােভশন টীম েত কিদন অ ত একবার নীত উ াবনী কমপিরক না অবেলাকন কের স িবষেয়

েয়াজনীয় হণ করেবন। আগামী অথ বছেরর ইেনােভশন কমপিরক নার জ  সকলেক িত হেণর জ
আেলাচনা হয়। 

২২) ) নেলজনেলজ  শয়ািরংশয়ািরং  ওও  উ াবনীউ াবনী  কক   পিরদশনঃপিরদশনঃ
বািষক উ াবনী পিরক না মাতােবক বাকী েয়াজনীয় সংখ ক নেলজ শয়ািরং া াম ত স  করার
ব ব া নয়া েয়াজন। 

৩) সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ সব স িত েম িন প িস া  হণ করা হয়ঃ

৪৪) ) িস ািস া   সমহূঃসমহূঃ
১) ইেনােভশন কমপিরক না ২০০১৮-২০১৯-এ উে িখত যিদ কান কায এখেনা বাকী থােক তাহেল আগামী
৩০-০৬-২০১৯ তািরেখর মেধ  স  করেত হেব। 

৫। সভায় আর কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমা  ঘাষণা
কেরন।
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ারক ন র: ৩৩.০০.০০০০.১৫২.২০.০১১.১৮.১৫৯ তািরখ: 
২৩ জনু ২০১৯

৯ আষাঢ় ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) চয়ারম ান, বাংলােদশ মৎ  উ য়ন কেপােরশন
২) যু -সিচব, -ুইেকানিম অ িবভাগ, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়
৩) উপপিরচালক, মৎ  ও ািণস দ তথ  দ র
৪) মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র
৫) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি িটউট
৬) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, ািণস দ অিধদ র
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ  গেবষণা ইনি িটউট
৮) অধ , মিরন িফশািরজ একােডিম
৯) উপ-সিচব, মৎ -১ অিধশাখা, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়
১০) উপসিচব, ািণস দ-২ অিধশাখা, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়
১১) উপ ধান, পিরক না অিধশাখা , মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়
১২) িসে ম এনািল , আইিসিট সল, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়
১৩) পিরচালক, স সারণ শাখা, ািণস দ অিধদ র
১৪) রিজ ার, , বাংলােদশ ভেটিরনাির কাউি ল, ৪৮, কাজী আলাউি ন রাড, ঢাকা-১০০০।
১৫) উপ ধান, আইিসিট শাখা, মৎ  অিধদ র
১৬) উপপিরচালক, ইিপেডিমওলিজ ইউিনট, ািণস দ অিধদ র
১৭) ব ব াপক (পিরক না), পিরক না িবভাগ, বাংলােদশ মৎ  উ য়ন কেপােরশন
১৮) িসে ম এনািল , আইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ মৎ  গেবষণা ইনি িটউট
১৯) িসে ম এনািল , বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি িটউট
২০) া ামার, আইিসিট সল, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়
২১) ড. এ িব এম মু া র রহমান, ইউএলও, ািণস দ অিধদ র
২২) উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ) , আইিসিট শাখা, মৎ  অিধদ র
২৩) সহকারী পিরক না অিফসার, পিরক না িবভাগ, বাংলােদশ মৎ  উ য়ন কেপােরশন
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