
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার  
মৎ� অিধদ�র, বাংলােদশ 

আইিস� শাখা 
মৎ� ভবন, রমনা, ঢাকা। 

 

মৎ� অিধদ�েরর ইেনােভশন �েমর সদ�গেণর অংশ�হেণ �লাই/২০১৮ ি�ঃ তািরেখর ইেনােভশন সভার কায �িববরণী। 

 

সভাপিত 
: �মাঃ মেনায়ার �হােসন  
: উপপিরচালক (অথ � ও পিরক�না) এবং ইেনােভশন অিফসার 

সভার তািরখ : ০৪/০৭/২০১৮ি�. 
সভার সময় : সকাল ১০.০০ ঘ�কায় 
�ান : উপপিরচালক (অথ � ও পিরক�না) অিফস ক�। 
 

সভাপিত উপি�ত কম �কত�াগণেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। সভায় উপি�ত কম �কত�াগেণর তািলকা পিরিশ� ‘ক’ �ত 
সং�� আেছ। সভায় িন�বিণ �ত িবষয়স�হ িনেয় আেলাচনা ও িস�া� �হণ করা হয়। 

১। বা�বািয়ত উ�াবন বািষ �ক �িতেবদন ২০১৭-১৮ সং�া� : 

সভাপিত উপ�ধান মৎ� অিধদ�র এর িনকট বা�বািয়ত উ�াবন বািষ �ক �িতেবদন ��েতর অ�গিত স�েক� জানেত চান। উপ�ধান 
জনাব �মাঃ ইউ�ফ খান সভায় জানান �য, এ সং�া� �িতেবদন ইেতামে�ই ��ত কের ই-নিথেত উপ�াপন করা হেয়েছ। সভায় 
িতিন বািষ �ক উ�াবন �িতেবদন ২০১৭-১৮ হাড � কিপ উপ�াপন কেরন। িতিন আরও জানান �য, �িতেবদন�র �কান পিরবত�ন বা 
পিরমাজ�ন করেত চাইেল তা এখনও করা যােব। কারণ �িতেবদন� এখনও মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয় ��রণ করা হয়িন। 
�িতেবদন� ম�ণালেয় �লাই/১৫ এর মে� ��রণ করেত হেব। 

 

 

২। ইেনােভশন �েমর কম �পিরক�না ২০১৮-১৯ সং�া� : 

উপ�ধান সভায় জানান �য, �কিবেনট িডিভশেনর িনেদ �শনা �মােতােবক সকল ম�ণালয় ও দ�র/সং�াস�হ িনজ িনজ দ�েরর 
ইেনােভশন �েমর বািষ �ক কম �পিরক�না �লাই মােসর মে� ��রণ করেব। এ লে�� মৎ� অিধদ�েরর ইেনােভশন �েমর 
কম �পিরক�না ২০১৮-১৯ ��ত করা হেয়েছ। ��ত�ত �িতেবদন� সভায় উপ�াপন করা হেলা। �কান�প পিরবত�ন না থাকেল তা 
�লাই/১৫ এর মে� মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয় ��রণ করা �যেত পাের।  
 
 
 
 
৩. সাভ �ার �ব�াপনা িবষেয় আেলাচনা : 

উপ�ধান সভায় জানান �য, মৎ� অিধদ�েরর সাভ �ার �ব�াপনা ও র�ণােব�েনর জ� অিধদ�েরর িবিভ� �কে�র সহায়তা �নয়া 
হয়। ২০১৬-১৭ আিথ �ক সােল বাংলােদশ �মিরন ক�াপািস� িবি�ং �কে�র মা�েম ন�ন সাভ �ার �মিশন �াপেনর পিরক�না �নয়া 
হয়। বাংলােদশ �মিরন ক�াপািস� িবি�ং �ক� তােদর আিথ �ক সহায়তায় ৪ (চার)� ন�ন সাভ �ার �মিশন �াপন কের সকল 
কনেট� ও �মইল সাভ �ার পিরচালনার উে�াগ �নয়। িক� এক বছর অিতবািহত হেলও এখন পয �� �মইল সাভ �ার ছাড়া অ� �কান 
কায ��ম �� করা হয়িন। এমনিক �মইল সাভ �ােরর সফটওয়�ার� লাইেস� িবহীন ভােব ইন�ল করা হেয়েছ। এেত সম�ার �রা�ির 
সমাধান হয়িন। ১ (এক) বছর অিতবািহত হওয়ার পর �কাদােরর সািভ �স �দান সময় �শষ হেয় �গেছ এবং ন�ন �ি� ছাড়া �কান 
�সবা পাওয়া যােব না। এ খােত যা �য় করা হেয়েছ �স �লনায় �ত�ািশত ফলাফল পাওয়া যায়িন। 

 



৪. ইেনােভটরেদর ৫িদেনর �িশ�ণ িবষেয় আেলাচনা : 

উপ�ধান সভায় জানান �য, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এ িবষেয় গত ২২/০৫/২০১৮ি�.তািরখ ম�ণালেয়র ইেনােভশন সভায় 
আেলাচনায় িস�া� �দান কের �য �ন/১৮ এর মে� সং�াস�হ এ সং�া� �িতেবদন ম�ণালেয় ��রণ করেব। উে�� �য ন�ন 
ইেনােভশন আইিডয়া পাওয়ার জ� এ ধরেণর �িশ�ণ �বই জ�রী।  িক� এ িবষেয় অিধদ�েরর ইেনােভশন খােত বরা� না থাকায় 
�কান কায �করী পদে�প �হণ করা স�ব হয়িন। চলিত ২০১৮-১৯ অথ � বছের ইেনােভশন খােত কায�ম পিরচালনার জ� বরাে�র 
�েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা �েয়াজন মেম � মত �পাষণ কেরন। 
 
৫. �ম�রেদরেদর ২িদেনর �িশ�ণ িবষেয় আেলাচনা : 

উপ�ধান সভায় জানান �য, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এ িবষেয় গত ২২/০৫/২০১৮ি�.তািরখ ম�ণালেয়র ইেনােভশন সভায় 
আেলাচনায় িস�া� �দান কের �য, �ন/১৮ এর মে� সং�াস�হ এ সং�া� �িতেবদন ম�ণালেয় ��রণ করেব। করেব। উে�� �য 
ন�ন ইেনােভশন আইিডয়া ��ুভােব বা�বায়েনর জ� এ ধরেণর �িশ�ণ �বই জ�রী।  িক� এ িবষেয় অিধদ�েরর ইেনােভশন 
খােত বরা� না থাকায় �কান কায �করী পদে�প �হণ করা স�ব হয়িন। চলিত ২০১৮-১৯ অথ � বছের ইেনােভশন খােত কায�ম 
পিরচালনার জ� বরাে�র �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা �েয়াজন মেম � মত �পাষণ কেরন। 
 
 
৬. িবিবধ আেলাচনা : 
ক) উপ�ধান সভায় জানান �য, বািষ �ক কম �স�াদন �ি�েত  �েত�ক দ�র/সং�ার ইেনােভশন সং�া� কায ��ম আবি�কভােব 

সং�� রেয়েছ এবং এ সং�া� ত�ািদ ইেনােভশন কণ �াের আপেলাড করা হেয় থােক । িক� মৎ� অিধদ�েরর ও ইেনােভশন 
কণ �াের �কান ত� আপেলাড কেরিন। ফেল বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র শত�া�সাের মৎ� অিধদ�েরর এ অংেশর না�ার �েট 
�যেত পাের। 

 
খ) উপ�ধান সভায় জানান �য, দীঘিদন মৎ� অিধদ�েরর ইেনােভশন কিম�র �কান িনধ �ািরত কম �কত�া সািচিবক দািয়� পালন 

কেরিন। তাই িতিন ইেনােভশন �মেক কায �কর করার লে�� িন��পভােব ইেনােভশন �ম গঠেনর ��াব কেরন। 
  

�িমক নং কম �কত�ার নাম ও পদবী কিম�েত পদ 
1.  উপ-পিরচালক (অথ � ও পিরক�না) ইেনােভশন অিফসার 
2.  উপ�ধান (আইিস�) সদ� 
3.  সহকারী পিরচালক (আইিস�) সদ� 
4.  �ধান মৎ� স�সারণ কম �কত�া সদ� 
5.  সহকারীপিরচালক (পিরক�না) সদ� 
6.  সহকারী পিরচালক (বা�বায়ন) সদ� 
7.  গেবষণা কম �কত�া (পিরক�না) সদ� 
8.  সহকারী পিরচালক (অথ �) সদ� 
9.  উপেজলা মৎ� কম �কত�া (ির) আইিস� সদ� সিচব 

 
 
 
সভার উপি�ত সদ�গণ আেলাচনাে� িন��প িস�া� �হণ কেরন।  
 
িস�া�স�হ: 

1. বা�বািয়ত উ�াবন �িতেবদন সংেশাধন ও পিরমাজ�ন �ব �ক িনধ �ািরত সমেয়র মে� মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয় ��রণ 
করেত আইিস� শাখােক অ�েরাধ করা হয়; 

2. মৎ� অিধদ�েরর ইেনােভশন �েমর কম �পিরক�না িনধ �ািরত সমেয়র মে� মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয় ��রণ করেত 
আইিস� শাখােক অ�েরাধ করা হয়; 



3. সাভ �ার িবষেয় �ব�া�হেণর জ� উপ�ধান (আইিস�) বাংলােদশ �মিরন ক�াপািস� িবি�ং �কে�র সােথ �যাগােযাগ 
করেবন; 

4. ইেনােভটরেদর ৫িদেনর �িশ�ণ ও �ম�রেদর ২িদেনর �িশ�ণ আগামী ২০১৮-১৯ আিথ �ক সােল বা�বায়েনর লে�� 
আইিস� শাখা �িশ�ণ শাখােক �িশ�ণ বা�বায়েনর লে�� প� িদেবন; 

5. ইেনােভশন কণ �াের �কান ত� না থাকার িবষয়� বত�মােন দািয়��া� উপ�ধান (আইিস�) �েয়াজনীয় পদে�প �হণ 
করেবন;  

6. ��ািবত মৎ� অিধদ�েরর ন�ন ইেনােভশন �ম �ড়া� অ�েমাদেনর লে�� মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ�েমাদন �হেণর 
িস�া� হয়। 

 
            
 সভায় আর �কান িবষেয় আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ �াপন কের সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন। 
 

 
 

�মাঃ মেনায়ার �হােসন  
উপপিরচালক (অথ � ও পিরক�না) 

ও  
ইেনােভশন অিফসার 

 
�ারক ন�র: ৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৩.০০১.১৭-                                                                        তািরখ: ২০ আষাঢ  ১৪২৪  
                                                                                                                             ০৪ �লাই ২০১৮ 
িবতরণঃ কাযােথ � (�জ��তার �মা�সাের নয়) :  

১) ��সিচব (�-ইেকানিম) ও িচফ ইেনােভশন অিফসার, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়; 
২) মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, বাংলােদশ, ঢাকা; 
৩) উপপিরচালক, (অথ � ও পিরক�না), মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা; 
৪) সহকারী পিরচালক (আইিস�), মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা; 
৫) সহকারী �ধান, পিরক�না শাখা, মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা; 
৬) সহকারী পিরচালক (পিরক�না),মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা; 
৭) সহকারী পিরচালক (বা�বায়ন), মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা; 
৮) �ধান মৎ� স�সারণ কম �কত�া, মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা; 
৯) গেবষণা কম �কত�া (পিরক�না), মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা; 
১০) দ�র নিথ। 
 
 

 




