
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 ৬/১/২০১৯ইাং 

 ময়ঃ স্টবকাল ৫.০০ 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 দ্ধান্তসম হ হ হীহী  হয়।   

ক্রম আল োচ্য সূচ্ী বিস্তোবিত আল োচ্নো কিনীয় 

০১। উদ্ভোিন কোর্ যক্রলমি সলে 

সম্পৃক্ত কম মকতমোগলেি 

বিলেলে বেক্ষো সফি 

উদ্ভোিন সক্ষমতো বৃবিি জন্য উদ্ভোিন কোর্ যক্রলমি সলে 

সম্পৃক্ত কম মকতমোগলেি বিলেলে বেক্ষো সফি আলয়োজন 

কিোি ব্যোপোলি ইলনোলেেন টিলমি সি সেস্য 

গুরুত্বোলিোপ কলিন। উক্ত কম ম সম্পোেন সূচ্লকি মোন 

২। 

মন্ত্রেো লয় ইলনোলেেন টিলমি পিোমে ম 

মমোতোলিক ইনবিটিউলেি ইলনোলেেন টিলমি ২ 

জন কম মকতমোি নোম চূড়োন্ত কলি পত্র মেিলেি 

বসিোন্ত গৃবিত িয়।  

০২। ন্যযনতম ২টি উদ্ভোিনী 

উলযোলগি পোই টিিং 

িোস্তিোয়ন 

উদ্ভোিন সক্ষমতো বৃবিি জন্য ন্যযনতম ২টি উদ্ভোিনী 

উলযোলগ পোই টিিং িোস্তিোযন় কিোি বিষয়টি 

ইলনোলেেন কম মপবিকল্পনোয় অন্তমভুক্ত কিো িলয়লে। 

উক্ত কম ম সম্পোেন সূচ্লকি মোন ৪। বিষয়টিি উপি 

বিস্তোবিত আল োচ্নো িয়। 

মন্ত্রেো য় আলয়োবজত ১ বেলনি কম মেো োয় ২টি 

উদ্ভোিনী উমযোগ আলিো অবিকতি উদ্ভোিন 

উপলযোগী কিোি জন্য ২জন উলযোগতোলক পত্র 

মেিলেি বসিোন্ত গৃবিত িয়। 

০৩। ন্যযনতম ০১টি উদ্ভোিনী 

উলযোগ আঞ্চব ক/জোতীয ়

পয মোলয ়িোস্তিোবয়ত 

ইলনোলেেন কম মপবিকল্পনোি অিংে বিলসলি ন্যযনতম 

০১টি উদ্ভোিনী উলযোগ আঞ্চব ক/জোতীয ় পয মোলয ়

িোস্তিোবয়ত কিোি িোধ্যিোিকতো িলয়লে। উক্ত 

আল োচ্যসূচ্ীি উপি আল োচ্নোয় আঞ্চব ক পয মোলয় 

কোপ্তোই ম ক অযোপসলক অন্তমভুবক্তি বিষলয় ইলনোলেেন 

টিলমি সেস্যিো অবেমত েকোে কলিন। উক্ত কম ম 

সম্পোেন সূচ্লকি মোন ৪। 

কোপ্তোই ম ক অযোপলসি বফল্ড মেব লেেন 

েবতলিেন পুনিোয় কলি মন্ত্রেো লয় মেিলেি 

জন্য উলযোগক্তোলক পত্র মেিলেি বসিোন্ত গৃবিত 

িয়। 

০৫। িোস্তিোবযত় উদ্ভোিনী 

উলযোলগি েকুলমলেেন 

ততবি ও েকোেনো 

ইলনোলেেন কম মপবিকল্পনোি এই কম মসম্পোেন সূচ্লক 

কোপ্তোই ম ক অযোপস এি উপি েকুলমলেেন ততিী ও 

েকোেনো কিোি জন্য সেস্যিো অবেমত েকোে কলিন। 

উক্ত কম ম সম্পোেন সূচ্লকি মোন ২। 

কোপ্তোই ম ক অযোপলসি েকুলমলেেন ততিী ও 

েকোেনো কিোি জলন্য উলযোগতোলক পত্র 

মেিলেি বসিোন্ত গৃবিত িয়।  

 

০৬। দুই বেলনি মমেবিিং 

কম মেো ো আলয়োজন 

ইলনোলেেন অবফসোি মমেবিিং কম মেো ো আলয়োজলনি 

উপি গুরুত্বোলিোপ কলিন। ইবতপূলি ম মমেবিিং কম মেো ো 

আলয়োজন কিলত নো পোিোি জন্য দুুঃখ েকোে কলিন। 

উক্ত কম ম সম্পোেন সূচ্লকি মোন ৩। 

দুই বেলনি মমেবিিং কম মেো ো আলয়োজলনি 

জন্য মন্ত্রেো লয় ইলনোলেেন টিমলক পত্র মেিে 

কিোি বসিোন্ত গৃবিত িয়। 

০৭। ইলনোলেেন সিংক্রোন্ত 

কোয মক্রম িোস্তিোযল়ন 

িিোদ্দকৃত অর্ ম ব্যয ়  

ইলনোলেেন অবফসোি পূলি মি ই-মসিোসমূলিি বি  

পবিলেোলিি ব্যোপোলি গুরুত্বোলিোপ কলিন। ইলনোলেেন 

অবফসোি জোনোন ইলনোলেেন সিংক্রোন্ত কোয মক্রম 

িোস্তিোযল়ন িিোদ্দকৃত অর্ ম ব্যলয়ি কম মসূচ্ক 

িোস্তিোয়লনি জন্য উক্ত বি  পবিলেোি অপবিিোয। তোই 

দ্রুত বি  পবিলেোলিি জন্য সেোয় সক  সেস্য সিমত 

মপোষন কলিন। উক্ত কম ম সম্পোেন সূচ্লকি মোন ২। 

ইনবিটিউলেি ই-মসিোসমূলিি বি  পবিলেোি ও 

িোস্তিোয়লনি জন্য বিসোি েোখোলক পত্র মেয়োি 

বসিোন্ত গৃবিত িয়।  

০৮। সিংবিষ্ট েবতষ্ঠোন/অিংেীজন 

বচ্বিতকিে ও তোলেি 

সলে নুন্যতম ২টি 

সমল োতো স্মোিক স্বোক্ষি 

 ইলনোলেেন সিংক্রোন্ত সমস্যো সমোিোলনি জন্য সিংবিষ্ট 

েবতষ্ঠোন/অিংেীজন বচ্বিত কলি সমল োতো স্মোিক 

স্বোক্ষি কিোি উপি ইলনোলেেন টিলমি সক  সেস্য 

মত েকোে কলিন। সেস্য সবচ্ি জোনোন উক্ত কম ম 

সম্পোেন সূচ্লকি মোন ৩ মসজন্য ইলনোলেেন 

কম মপবিকল্পনো িোস্তিোয়লনি জন্য উক্ত কম মসূচ্ক খুিই 

গুরুত্বপূে ম। 

ইলনোলেেন সিংক্রোন্ত সমস্যো সমোিোলনি জন্য 

সিংবিষ্ট েবতষ্ঠোন/অিংেীজন বচ্বিত কলি 

সমল োতো স্মোিক স্বোক্ষি কিোি বসিোন্ত গৃবিত 

িয়। 

০৯। তথ্য িোতোয়লন ইলনোলেেন 

কন মোলিি সক  তথ্য 

ইলনোলেেন অবফসোিসি ইলনোলেেন টিলমি সক  

সেস্য  ২০১৮-১৯ অর্ মিেলিি ইলনোলেেন সিংক্রোন্ত 

ইলনোলেেন সিংক্রোন্ত তথ্যোবে তথ্য িোতোয়লন 

িো নোগোে কিোি বসিোন্ত গৃবিত িয়। 



িো নোগোেকিে তথ্যোবে তথ্য িোতোয়লন িো নোগোে জন্য মত েকোে 

কিো িয়। 

১০। ন্যন্যতম ১টি ই-মসিো 

িোস্তিোয়ন কিো 

ইলনোলেেন অবফসোিসি ইলনোলেেন টিলমি সক  

সেস্য বপবেএস সফেওয়োিটি ইনবিটিউলেি বনজস্ব  

অর্ মোয়লন মেলে োপ কিোি উপি মতোমত মপে কলিন। 

িতমমোলন বিএআিবস কর্তমক েেীত বপবেএস 

সফেওয়োিটি ত্রুটিযুক্ত িওয়োয় বপবেএস সফেওয়োিটি 

নতুন কলি মেলে োপ কিোি জন্য সক  সেস্য সিমত 

মপোষে কলিন। উক্ত কম ম সম্পোেন সূচ্লকি মোন ৪। 

বপবেএস সফেওয়োিটি নতুন কলি মেলে োপ 

কিোি জন্য মিোপবিচ্ো ক মলিোেলয়ি 

অনুলমোেন মনয়োি বসিোন্ত গৃবিত িয়। 

১১। ন্যযনতম ০১টি মসিো পিবত 

সিজীকিে ও িোস্তিোযন়   

ইলনোলেেন অবফসোিসি ইলনোলেেন টিলমি সক  

সেস্য িতমমোলন চ্োলুকৃত সক  কম মকতমোলেি স্ব স্ব ই-

মমইল  মোবসক বিসোি বিিিেী মেিলেি উপি মত 

েকোে কলিন। উক্ত কম ম সম্পোেন সূচ্লকি মোন ৩। 

ইনবিটিউলেি সক  কম মকতমোলেি স্ব স্ব ই-

মমইল  মোবসক বিসোি বিিিেী মেিলেি বসিোন্ত 

গৃবিত িয়। 

১২। আওতোিীন 

মকন্দ্র/উপলকলন্দ্রি 

ইলনোলেেন কম মপবিকল্পনো 

িোস্তিোয়ন অগ্রগবত 

পবিিীক্ষে 

ইলনোলেেন অবফসোি ও সেস্য সবচ্ি নেী মকন্দ্র, 

চ্াঁেপুি িলত িোস্তিোবয়ত ইলনোলেেন কম মপবিকল্পনো 

িোস্তিোয়ন অগ্রগবত পবিিীক্ষে সম্পন্ন কিোি জন্য 

পবিেে মলনি অবেমত েকোে কলিন। উক্ত কম ম 

সম্পোেন সূচ্লকি মোন ৩।  

ইলনোলেেন অবফসোি নেী মকন্দ্র, চ্াঁেপুি িলত 

িোস্তিোবয়ত ইলনোলেেন কম মপবিকল্পনো 

িোস্তিোযন় অগ্রগবত পবিিীক্ষে কিোি বসিোন্ত 

গৃবিত িয়। 

 োয় আর মকান স্টবষয় না র্াকায়  োপস্ট  উপস্টস্থ   বাইদক ধন্যবাে জাস্টনদয়  োর  মাস্টি মঘাষণা কদরন। 

  

 

 

 স্বাক্ষস্টর /-                            

 
(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 কম যক যা, স্বাদুপাস্টন মকন্দ্র, ময়মনস্ট াংহ 

৫। মহাপস্টরচালদকর ব্যস্টক্তগ  কম যক যা, বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনস্ট াংহ (মহাপস্টরচালক মদহােদয়র  েয় অবগস্ট র জন্য) 

৬। স্টহ াবরক্ষণ কম যক যা,  ে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 

 

 

 


