
বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউট 

ময়মনস্ট াংহ 

 

স্টবষয়ঃ ইনস্টিটিউদটর ইদনাদেশন টিদমর মাস্ট ক  োর কার্ যস্টববরণী 

 োপস্ট ঃ ড. ইয়াস্টহয়া মাহমুে, মহাপস্টরচালক 

 োর স্থানঃ মহাপস্টরচালক মদহােদয়র অস্টি  কক্ষ 

 োর  াস্টরখঃ ০৩/০২/২০১৯ইাং 

 ময়ঃ স্টবকাল ৪.০০ 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  ের েপ্তর হ স্টবস্টেন্ন ককন্দ্র ও উপদকদন্দ্রর ইদনাদেশন কার্ যক্রম  ম্পদকয স্টবস্তাস্টর  আদলাচনা কশদষ স্টনদনাক্ত স্ট দ্ধান্ত মুহ 

গৃহী  হয়।   

ক্র

ম 

নং 

কম মপ

রিকল্

পনাি 

ক্রম 

আল াচ্য সূচ্ী রিস্তারিত আল াচ্না কিনীয় 

১। ৩.২ উদ্ভািন সক্ষমতা 

বৃরিি  লক্ষয 

২(দুই) রিলনি 

প্ররিক্ষণ আলয়াজন 

রসলেম এনার ে জনাি মমাহাম্মি িরহি উল্যাহ সভায় জানায় মে, উদ্ভািন 

সক্ষমতা বৃরিি  লক্ষয ২(দুই) রিলনি প্ররিক্ষণটি মন্ত্রণা লয়ি ইলনালভিন টিম 

কর্তমক িাস্তিায়ন কিাি কথা রি । পলি মন্ত্রণা য় জানুয়ািী ২০১৯ মালসি 

সভায় স্ব স্ব সংস্থালক সম্পন্ন কিাি রনলি মিনা প্রিান কলিন।  এিপি 

মহাপরিচ্া ক মলহািয় রকভালি ২(দুই) রিলনি প্ররিক্ষণটি রকভালি সম্পন্ন কিা 

োয় তা জানলত চ্ান। মহাপরিচ্া ক মলহািলয়ি রজজ্ঞাসাি মপ্ররক্ষলত 

প্রারণসম্পি অরিিপ্তলিি ইলনালভিন এক্সপার্ মলিি রনলয় ২(দুই) রিলনি প্ররিক্ষণ 

সম্পন্ন কিাি জন্য ইলনালভিন টিলমি সিস্যিা অরভমত প্রকাি কলিন। এিপি 

মহাপরিচ্া ক মলহািয় ২(দুই) রিলনি প্ররিক্ষণটি সম্পন্ন কিাি জন্য 

প্রারণসম্পি অরিিপ্তলিি সহায়তা মচ্লয় পত্র মপ্রিলণি রসিান্ত গ্রহণ কলিন। 

প্রারণসম্পি 

অরিিপ্তলি পত্র 

মপ্রিলণি রসিান্ত 

গৃরহত হয়। 

২। ৫.২ ন্যযনতম ২টি 

উদ্ভািনী উলযালে 

পাই টিং 

িাস্তিায়ন 

সিিিপ্তলিি উদ্ভািনী উলযালে পাই টিং সম্পলকম মহাপরিচ্া ক মলহািয় 

জানলত জান। জিালি সিস্য সরচ্ি জানান ই-ইর ি মমািাই  এযাপসটিি 

পাই টিং সম্পন্ন কিাি জন্য উদ্ভািক জনাি আবু  িািািলক একিাি পত্র মপ্রিণ 

কিা হয়। এিাড়া ১রিলনি কম মিা ায় ও রিষয়টি রনলয় আল াচ্না হল  দ্রুত 

পাই টিং সম্পন্ন হলি মলম ম মমৌরিকভালি জানায়। রকন্তু অযিরি সম্পন্ন হয়রন। 

সভায় পুনিায় পত্র মপ্রিলণি জন্য মহাপরিচ্া ক মলহািয় অরভমত প্রকাি 

কলিন। 

ই-ইর ি মমািাই  

এযাপসটিি উদ্ভািকলক 

পাই টিং সম্পন্ন 

কিাি জন্য পুনিায় 

পত্র মপ্রিলণি রসিান্ত 

গৃরহত হয়। 

৩। ৯.১ উদ্ভািকলিি 

প্রিংসাসূচ্ক উপ-

আনুষ্ঠারনক পত্র 

মক্রস্ট প্রিান    

মহাপরিচ্া ক মলহািয় উদ্ভািকলিি প্রিংসাসূচ্ক মক্রস্ট প্রিান কিাি উপি 

গুরুত্ব প্রিান কলিন এিং ইলনালভিন টিলমি সিস্য সরচ্ি জনাি মমাহাম্মি িরহি 

উল্যাহলক মক্রে প্রস্তুত কিলত পিামি ম মিন।    

ইলনালভিন টিলমি 

সিস্য সরচ্িলক মক্রে 

ততিী কিাি রসিান্ত 

গৃরহত হয়। 

৪। ৯.২ উদ্ভািকেলনি 

মিলি রিক্ষা 

সফি/প্ররিক্ষণ/ন 

ম জ 

মিে ারিং/মপ্রাগ্রালম 

মপ্রিণ    

ইলনালভিন কম মপরিকল্পনায় উদ্ভািকেলনি মিলি রিক্ষা সফি/প্ররিক্ষণ/নল জ 

মিে ারিং/মপ্রাগ্রালম মপ্রিণ নালম কাে মক্রম অন্তমভুক্ত কিা হলয়লি। এই কাে মক্রম 

িাস্তিায়ন কিাি জন্য মহাপরিচ্া ক মলহািয় সভায় উপরস্থত সিস্যলিি 

মতামত জানলত চ্ান। জিালি ইলনালভিন টিলমি ইলনালভিন অরফসাি জানায় 

মেলহতু আমিা ২রিলনি প্ররিক্ষণ সম্পন্ন কিাি জন্য প্রারণসম্পি অরিিপ্তলিি 

সহায়তা মনয়াি রসিান্ত  গ্রহণ কলিরি তাই প্রারণসম্পি অরিিপ্তলিি ইলনালভিন 

এক্সপার্ মলিি সালথ নল জ মিয়াি মপ্রাগ্রাম ও িাস্তিায়লনি জন্য পত্র মপ্রিণ কিা 

মেলত পালি। পলি মহাপরিচ্া ক মলহািয় ও প্রারণসম্পি অরিিপ্তলিি 

ইলনালভিন এক্সপার্ মলিি সালথ নল জ মিয়াি মপ্রাগ্রালম িাস্তিায়লনি জন্য পত্র 

মপ্রিলণি পিামি ম প্রিান কলিন। 

প্রারণসম্পি 

অরিিপ্তলিি 

ইলনালভিন 

এক্সপার্ মলিি সালথ 

নল জ মিয়াি 

মপ্রাগ্রালম িাস্তিায়লনি 

জন্য পত্র মপ্রিলণি 

রসিান্ত গৃরহত হয়। 

৫। ৯.৩ উদ্ভািকেলনি 

রিলিলি রিক্ষা 

সফি/প্ররিক্ষণ/ন 

ম জ মিে ারিং 

মপ্রাগ্রালমি মপ্রিণ    

উদ্ভািকেলনি রিলিলি রিক্ষা সফি/প্ররিক্ষণ/নল জ মিয়ারিং মপ্রাগ্রালমি মপ্রিণ  

কাে মক্রম িাস্তিায়লনি জন্য মহাপরিচ্া ক মলহািয় মন্ত্রণা লয় পত্র মপ্রিণ কিাি 

রনলি মিনা প্রিান কলিন। মহাপরিচ্া ক মলহািয় জানান আ ািাভালি না কলি 

মন্ত্রণা লয়ি মনর্তলত্ব একসালথ কিল  ভা  হলি। ইলনালভিন টিলমি সিস্যবৃন্দ 

মহাপরিচ্া লকি সালথ সহমত মপাষণ কলিন। 

উদ্ভািকেলনি রিলিলি 

রিক্ষা 

সফি/প্ররিক্ষণ/নল জ 

মিে ারিং মপ্রাগ্রালমি 

মপ্রিণ কাে মক্রম 

িাস্তিায়লনি জন্য 



মন্ত্রণা লয় পত্র 

মপ্রিলণি রসিান্ত 

গৃরহত হয়। 

৬। ১১.১ সংরিে 

প্ররতষ্ঠান/অংিীজন 

রচ্রিতকিণ ও 

তালিি সলে 

সমল াতা স্মািক 

স্বাক্ষি 

সিস্য সরচ্ি জানায় মন্ত্রণা লয়ি জানুয়ািী ২০১৯ মালসি ইলনালভিন সভায় এই 

মলম ম রসিান্ত গ্রহণ কিা হয় মে, মকান প্ররতোন েরি অন্য মকান প্ররতষ্ঠালনি সালথ 

েলিষণাি রিষলয় চুরক্ত কলি তাহল  উক্ত চুরক্ত সমল াতা স্মািক রহসালি েণ্য 

হলি। এইলক্ষলত্র িাং ালিি মৎস্য েলিষণা ইনরস্টটিউলর্ি সালথ েলিষণা রিষলয় 

মে সমস্ত প্ররতষ্ঠালনি সালথ MoU কিা হলয়লি তালিি মধ্য হলত ১টি 

প্ররতষ্ঠালনি নাম কলি উক্ত কাে মক্রম িাস্তিায়ন হলয়লি মলম ম মন্ত্রণা লয় পত্র 

মপ্রিলণি জন্য মহাপরিচ্া ক মলহািয় অরভমত প্রকাি কলিন। ইলনালভিন 

টিলমি সিস্যবৃন্দ মহাপরিচ্া লকি সালথ সহমত মপাষণ কলিন।  

মন্ত্রণা লয় পত্ি 

মপ্রিলণি রসিান্ত 

গৃরহত হয়। 

৭। ১৩.১ 

 

 

ই-মসিা ততরি ও 

িাস্তিাে ন কিা 

মহাপরিচ্া ক মলহািয় উক্ত কাে মক্রমটি রকভালি িাস্তিায়ন কিল  ইলনালভিন 

রহসালি অন্তমভুক্ত হলি তা ইলনালভিন এক্সপার্ মলিি সালথ আল াচ্না কলি 

িাস্তিায়লনি রনলি মিনা প্রিান কলিন। ইলনালভিন টিলমি সিস্যবৃন্ি 

মহাপরিচ্া লকি সালথ সহমত মপাষণ কলিন। 

ইলনালভিন 

এক্সপার্ মলিি সালথ 

আল াচ্না কলি 

িাস্তিায়ন কিাি 

রসিান্ত গৃরহত হয়। 

৮। ১৫.১ ন্যযনতম ০১টি 

মসিা পিরত 

সহজীকিণ ও 

িাস্তিাে ন   

মহাপরিচ্া ক মলহািয় উক্ত কাে মক্রমটিও রকভালি িাস্তিায়ন কিল  ইলনালভিন 

রহসালি অন্তমভুক্ত হলি তা ইলনালভিন এক্সপার্ মলিি সালথ আল াচ্না কলি 

িাস্তিায়লনি রনলি মিনা প্রিান কলিন।  

ইলনালভিন 

এক্সপার্ মলিি সালথ 

আল াচ্না কলি 

িাস্তিায়ন কিাি 

রসিান্ত গৃরহত হয়। 

৯।  সিি িপ্তলিি 

ইলনালভিন টিম 

পুণ মেঠন 

ইলনালভিন অরফসালিি আল াচ্নাি মপ্ররক্ষলত মহাপরিচ্া ক মলহািয় সিি 

িপ্তলিি ইলনালভিন টিম পুণ মেঠন কিাি জন্য নরথলত প্রস্তাি মপ্রিলণি পিামি ম 

প্রিান কলিন।  

সিি িপ্তলিি 

ইলনালভিন টিম 

পুণ মেঠন কিাি জন্য 

নরথলত প্রস্তাি 

মপ্রিলণি রসিান্ত 

গৃরহত হয়। 

 োয় আর ককান স্টবষয় না র্াকায়  োপস্ট  উপস্টস্থ   বাইদক ধন্যবাে জাস্টনদয়  ো ড. মাসুি মহালসন িান র  মাস্টপ্ত কঘাষণা কদরন। 

  

 

                                      স্বাক্ষরিত/- 

   

(ড. কমাঃ নুরুল্লাহ) 

পস্টরচালক (গদবষণা ও পস্টরকল্পনা) 

ও ইদনাদেশন অস্টি ার, বামগই,  ের েপ্তর 

 

পত্র নাং: ৩৩.০৪.০০০০.১০৫.৭৫.০০২.১৫/ 

কার্ যাদর্ য ও জ্ঞার্াদর্ য অনুস্টলস্টপ কেরণ করা হদলাঃ (দজষ্ঠ্য ার স্টেস্টিদ  নয়) 

১। প্রকণ্প পরিচ্া ক, এটুআই, আইরসটি রডরভিন, আোিোঁও, ঢাকা  

২। যুগ্ম- স্টচব (ব্লু ইদকানমী), মৎস্য ও োস্টণ ম্পে মন্ত্রণালয়  

৩। উপসরচ্ি, ই-েভলন মন্স-২ অরিিািা, মরন্ত্রপরিষি রিভাে 
৪। পস্টরচালক (গদবষণা ও পস্টরকল্পনা), বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনস্ট াংহ 

৫। পস্টরচালক (েশা ন ও অর্ য), বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনস্ট াংহ 

৬। ড. কমাঃ শাহা আলী, েধান ববজ্ঞাস্টনক কম যক যা, স্বাদুপাস্টন ককন্দ্র, ময়মনস্ট াংহ 

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

৮।  াংস্টিষ্ট নস্টর্/মাষ্টার নস্টর্। 

 

 

 

 

(দমাহাম্মে শস্টহে উল্যাহ) 

স্ট দষ্টম এনাস্টলষ্ট 

ও 

 েস্য  স্টচব, ইদনাদেশন টিম, বামগই,  ের েপ্তর 


