বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনস্ট াংহ
স্টবষয়ঃ ইনস্টিটিউদটর ইদনাদেশন টিদমর মাস্ট ক োর কার্ যস্টববরণী
োপস্ট ঃ ড. মমাঃ নুরুল্লাহ, পস্টরচালক (গদবষণা ও পস্টরকল্পনা) ও ইদনাদেশন অস্টি ার
োর স্থানঃ োপস্ট মদহােদয়র অস্টি কক্ষ
োর াস্টরখঃ ২৭/৮/২০১৮ইাং
ময়ঃ স্টবকাল ৩.৩০ ঘটিকা
োর উপস্টস্থস্ট ঃ পস্টরস্টশষ্ট ’ক‘
ইনস্টিটিউদটর ২০১৮-১৯ অর্ য বছদরর ইদনাদেশন টিদমর মাস্ট ক োর োপস্ট উপস্টস্থ েস্যদের স্বাগ জাস্টনদয় োর কাজ শুরু কদরন।
অ ঃপর ইনস্টিটিউদটর স্টবস্টেন্ন মকন্দ্র ও উপদকদন্দ্রর ইদনাদেশন কার্ যক্রম ম্পদকয স্টবস্তাস্টর আদলাচনা মশদষ স্টনদনাক্ত স্ট দ্ধান্ত মুহ গৃহী হয়।
ক্রম আল োচ্য সূচ্ী
বিস্তোবিত আল োচ্নো
কিনীয়
০১। উদ্ভোিনী
উলযোগ/ধোিণো উদ্ভোিনী ধোিণোগুল ো যোচ্োই িোছোই কলি তোব কো সেোয় উদ্ভোিনী ধোিণোগুল ো যোচ্োই িোছোই কলি
আহিোন এিং প্রোপ্ত উদ্ভোিনী প্রকোশ কিোি জন্য ইলনোলেশন অবিসোি অবেমত তোব কো প্রকোশ কিোি বসদ্ধোন্ত গৃবহত হয়।
ধোিণোগুল ো
যোচ্োই- প্রকোশ কলিন। উক্ত কমব সম্পোদন সূচ্লকি মোন ২।
বক
িোচ্োইপূি তোব কো প্রকোশ
০২। উদ্ভোিনী উলযোগ/ধোিণোসমুহ ইনবিটিউলেি উদ্ভোিনী উলযোগ/ধোিণোসমূহ বনধ বোবিত ইনবিটিউলেি উদ্ভোিনী উলযোগ/ধোিণোসমূহ
আইবিয়ো
ব্োংলক সমলয়ি মলে আইবিয়ো ব্োংলক জমো কিোি জন্য বনধ বোবিত সমলয়ি মলে আইবিয়ো ব্োংলক জমো
(www.ideabank.go ইলনোলেশন অবিসোি গুরুত্বোলিোপ কলিন। সদস্য কিোি জন্য বসদ্ধোন্ত গৃবহত হয়।
v.bd) জমো িোখো
পবিচ্ো ক (অর্ ব ও প্রশোসন) িল ন উলযোগ িো
ধোিণোসমূহ আইবিয়ো ব্োংলক জমো িোখো খুিই জরুিী।
তোই বনধ বোবিত সমলয়ি মলে উলযোগ িো ধোিণোসমূহ
আইবিয়ো ব্োংলক জমো কিলত হলি। উক্ত কমব
সম্পোদন সূচ্লকি মোন ২।
০৩। ককন্দ্র/উপলকন্দ্র
পয বোলয় ইনবিটিউলেি ককন্দ্র ও উপলকন্দ্র পয বোলয় চ্ মোন ককন্দ্র/উপলকন্দ্র পয বোলয় চ্ মোন উদ্ভোিনী
চ্ মোন উদ্ভোিনী প্রকল্পসমূহ উদ্ভোিনী প্রকল্পসমূহ সিজবমন পবিদশবন ও প্রলয়োজনীয় প্রকল্পসমূহ সিজবমন পবিদশবন ও প্রলয়োজনীয়
সিজবমন পবিদশবন ও সহোয়তো প্রদোন বিষলয় ইলনোলেশন অবিসোি কজোি সহোয়তো প্রদোন কিগিোন কিোি বসদ্ধোন্ত গৃহীত
প্রলয়োজনীয় সহোয়তো প্রদোন
অবেমত প্রকোশ কলিন। ইলনোলেশন অবিসোি িল ন হয়।
কয সদি দপ্তলিিি পোশোপোবশ সক ককন্দ্র ও উপলকন্দ্র
উদ্ভোিনী কোযক্রম কিগিোন কিলত হলি এিং চ্ মোন
উদ্ভোিনী প্রকল্পসমূহ পবিদশবন ও সহোয়তো প্রদোন
অব্োহত িোখলত হলি। উক্ত কমব সম্পোদন সূচ্লকি
মোন ৪।
০৪। ন্যযনতম ০১টি উদ্ভোিনী ইলনোলেশন কমবপবিকল্পনোি অংশ বহলসলি ন্যযনতম আঞ্চব ক পয বোলয় কোপ্তোই ক ক অযোপসলক
উলযোগ আঞ্চব ক/জোতীয় ০১টি উদ্ভোিনী উলযোগ আঞ্চব ক/জোতীয় পয বোলয় িোস্তিোয়লনি জন্য অবিস আলদশ জোবি কিোি
পয বোলয় িোস্তিোবয়ত
িোস্তিোবয়ত কিোি িোেিোধকতো িলয়লছ। উক্ত বসদ্ধোন্ত গৃবহত হয়।
আল োচ্যসূচ্ীি উপি আল োচ্নোয় আঞ্চব ক পয বোলয়
কোপ্তোই ক ক অযোপসলক অন্তবভুবক্তি বিষলয় ইলনোলেশন
টিলমি সদস্যিো অবেমত প্রকোশ কলিন। উক্ত কমব
সম্পোদন সূচ্লকি মোন ৪।
০৫। িোস্তিোবয়ত
উদ্ভোিনী ইলনোলেশন কমবপবিকল্পনোি এই কমবসম্পোদন সূচ্লক উক্ত অযোপলসি উদ্ভোিক জনোি কমোোঃ আবু
উলযোলগি িকুলমলেশন ততবি কোপ্তোই ক ক অযোপস এি উপি িকুলমলেশন ততিী ও িোশোিলক কোপ্তোই ক ক অযোপস এি উপি
ও প্রকোশনো
প্রকোশনো কিোি জন্য সদস্যিো অবেমত প্রকোশ কলিন। িকুলমলেশন ততিী ও প্রকোশনো কিোি জন্য
উক্ত কমব সম্পোদন সূচ্লকি মোন ২।
পত্ি কপ্রিলণি বসদ্ধোন্ত গৃবহত হয়।
০৬। কমেি-কমবে বনি বোচ্ন ও ইনবিটিউলেি কমেি-কমবে বনি বোচ্ন ও তোব কো দ্রুত ইনবিটিউলেি কমেি-কমবে বনি বোচ্ন ও
তোব কো প্রস্তুত
প্রস্তুত কলি ইনবিটিউলেি তথ্য িোতোয়লনি তোব কো দ্রুত প্রস্তুত কলি ইনবিটিউলেি তথ্য
ইলনোলেশন কণ বোলি হো নোগোদ কিোি জন্য ইলনোলেশন িোতোয়লনি ইলনোলেশন কণ বোলি হো নোগোদ
টিলমি সক সদস্য মত প্রকোশ কলিন এিং কিোি বসদ্ধোন্ত গৃবহত হয়।
ইলনোলেশন অবিসোি সদস্যলদি মলতি সোলর্ সহমত
কপোষণ কলিন । উক্ত কমব সম্পোদন সূচ্লকি মোন ৩।
০৭। ইলনোলেশন সংক্রোন্ত কোয বক্রম ইলনোলেশন অবিসোি পূলি বি ই-কসিোসমূলহি বি ইলনোলেশন সংক্রোন্ত কোয বক্রম িোস্তিোয়লন

িোস্তিোয়লন িিোদ্দকৃত অর্ ব পবিলশোলধি ব্োপোলি গুরুত্বোলিোপ কলিন। ইলনোলেশন িিোদ্দকৃত অর্ ব ব্লয়ি কমবসূচ্ক িোস্তিোয়লনি
ব্য়
অবিসোি জোনোন ইলনোলেশন সংক্রোন্ত কোয বক্রম জন্য বি পবিলশোলধি ব্িস্থো কনওয়োি জন্য
িোস্তিোয়লন িিোদ্দকৃত অর্ ব ব্লয়ি কমবসূচ্ক বহসোি শোখোয় কযোগোলযোলগি বসদ্ধোন্ত গৃবহত হয়।
িোস্তিোয়লনি জন্য উক্ত বি পবিলশোধ অপবিহোয। তোই
দ্রুত বি পবিলশোলধি জন্য সেোয় সক সদস্য সহমত
কপোষন কলিন। উক্ত কমব সম্পোদন সূচ্লকি মোন ২।
০৮। সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠোন/অংশীজন ইলনোলেশন সংক্রোন্ত সমস্যো সমোধোলনি জন্য সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠোন/অংশীজন বচ্বিত কলি সমল োতো
বচ্বিতকিণ ও তোলদি সলে প্রবতষ্ঠোন/অংশীজন বচ্বিত কলি সমল োতো স্মোিক স্মোিক স্বোক্ষি কিোি বিষলয় বসদ্ধোন্ত গৃবহত হয়।
নুন্যতম ২টি সমল োতো স্বোক্ষি কিোি উপি ইলনোলেশন টিলমি সক সদস্য
স্মোিক স্বোক্ষি
মত প্রকোশ কলিন। সদস্য সবচ্ি জোনোন উক্ত কমব
সম্পোদন সূচ্লকি মোন ৩ কসজন্য ইলনোলেশন
কমবপবিকল্পনো িোস্তিোয়লনি জন্য উক্ত কমবসূচ্ক খুিই
গুরুত্বপূণ ব।
০৯। তথ্য িোতোয়লন ইলনোলেশন ইলনোলেশন অবিসোিসহ ইলনোলেশন টিলমি সক ২০১৮-১৯ অর্ বিছলিি ইলনোলেশন সংক্রোন্ত
কন বোলিি
সক
তথ্য সদস্য ২০১৮-১৯ অর্ বিছলিি ইলনোলেশন সংক্রোন্ত তথ্যোবদ তথ্য িোতোয়লন হো নোগোদ কিোি
হো নোগোদকিণ
তথ্যোবদ তথ্য িোতোয়লন হো নোগোদ জন্য মত প্রকোশ বসদ্ধোন্ত গৃবহত হয়।
কিো হয়।
১০। ন্যন্যতম
১টি
ই-কসিো ইলনোলেশন অবিসোিসহ ইলনোলেশন টিলমি সক উক্ত সিেওয়যোি ততবিি জন্য প্রকৃত খিচ্ কত
িোস্তিোয়ন কিো
সদস্য বপবিএস সিেওয়োিটি ইনবিটিউলেি বনজস্ব হলত পোলি তো জোনোলনোি জন্য সদস্য সবচ্িলক
অর্ বোয়লন কিলে োপ কিোি উপি মতোমত কপশ কলিন। দোবয়ত্ব প্রদোন কিো হয় ।
িতবমোলন বিএআিবস কর্তবক প্রণীত বপবিএস
সিেওয়োিটি ত্রুটিযুক্ত হওয়োয় বপবিএস সিেওয়োিটি
নতুন কলি কিলে োপ কিোি জন্য সক সদস্য সহমত
কপোষন কলিন। উক্ত কমব সম্পোদন সূচ্লকি মোন ৪।
১১। ন্যযনতম ০১টি কসিো পদ্ধবত ইলনোলেশন অবিসোিসহ ইলনোলেশন টিলমি সক িতবমোলন চ্োলুকৃত সক কমবকতবোলদি স্ব স্ব ইসহজীকিণ ও িোস্তিোয়ন
সদস্য িতবমোলন চ্োলুকৃত সক কমবকতবোলদি স্ব স্ব ই- কমইল মোবসক বহসোি বিিিণী কপ্রিলণি জন্য
কমইল মোবসক বহসোি বিিিণী কপ্রিলণি উপি মত উপ-পবিচ্ো ক (অর্ ব ও বহসোি) কক পত্র
প্রকোশ কলিন। উক্ত কমব সম্পোদন সূচ্লকি মোন ৩।
কপ্রিলণি বসদ্ধোন্ত গৃবহত হয়।
োয় আর মকান স্টবষয় না র্াকায় োপস্ট উপস্টস্থ বাইদক ধন্যবাে জাস্টনদয় োর মাস্টি মঘাষণা কদরন।

(ড. মমাঃ নুরুল্লাহ)
পস্টরচালক (গদবষণা ও পস্টরকল্পনা)
ও ইদনাদেশন অস্টি ার, বামগই, ের েির
পত্র নাং: ৩৩.০৪.০০০০.১০৫.৭৫.০০২.১৫/
কার্ যাদর্ য ও জ্ঞার্াদর্ য অনুস্টলস্টপ মেরণ করা হদলাঃ
১।যুগ্ম- স্টচব (ব্লু ইদকানমী), মৎস্য ও োস্টণ ম্পে মন্ত্রণালয়।
২। পস্টরচালক (গদবষণা ও পস্টরকল্পনা), বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনস্ট াংহ
৩। পস্টরচালক (েশা ন ও অর্ য), বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনস্ট াংহ
৪। ড. মমাঃ শাহা আলী, েধান ববজ্ঞাস্টনক কমযক ায , স্বাদুপাস্টন মকন্দ্র, ময়মনস্ট াংহ
৫। মহাপস্টরচালদকর ব্যস্টক্তগ কমযক ায , বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনস্ট াংহ (মহাপস্টরচালক মদহােদয়র েয় অবগস্ট র জন্য)
৬। স্টহ াবরক্ষণ কমযক ায , ের েির, বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনস্ট াংহ
৭। াংস্টিষ্ট নস্টর্/মাষ্টার নস্টর্
(দমাহাম্মে শস্টহে উল্যাহ)
স্ট দষ্টম এনাস্টলষ্ট
ও
েস্য স্টচব, ইদনাদেশন টিম, বামগই, ের েির

