গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
মৎ ও ািণস দ ম ণালয়
আইিসিট সল
জুল াই /২০১৯ মােসর ইেনােভশন টীেমর সভার কাযিববরণী ও নেলজ শয়ািরং

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

া াম।

মাঃ তৗিফ ল আিরফ
যু -সিচব
৩০/০৭/২০১৯ ি .
িবকাল ৩.০০ ঘিটকা
মৎ ও ািণস দ ম ণালেয়র সে লন ক
পিরিশ “ক”

সভাপিত মেহাদয় উপি ত কমকতাগণেক াগত জািনেয় সভার কাজ
কেরন। সভাপিত মেহাদয় জানান য, এ
ম ণালেয়র ইেনােভশন কমপিরক না ২০১৯-২০২০ ইিতমেধ ণয়ন কের তা ম ীপিরষদ িবভােগ রণ করা হেয়েছ।
এছাড়া, গত বছেরর ইেনােভশন কমপিরক না ২০১৮-২০১৯-এর -মূল ায়ন িতেবদনও ম ীপিরষদ িবভােগ রণ
করা হেয়েছ। -মূল ায়ন িতেবদেন আমােদর ার খুবই সে াষজনক যা ম ণালয় ও আওতাধীন ইেনােভশন িটেমর
সািবক সহেযািগতা ও িনরলস পির েমর ফসল। চলিত বছের নীত ইেনােভশন কমপিরক না ২০১৯-২০২০-এর সকল
কায ম সফলভােব স
করার লে উপি ত সকলেক অ েরাধ কেরন। সভায় উপি ত সকেল িনে া আেলাচনা
কেরন এবং সকেলর সবস িত েম িনে া িস া গৃহ ীত হয়।

ম
১)

িবষয়
আেলাচনা
িস া
দ র/সং া
দ র/সং া িভি ক ইেনােভশন কমপিরক না ২০১৮-২০১৯- ১। বাংলােদশ
িভি ক
এর মূল ায়ন সং া িব ািরত আেলাচনা হয়। ইেনােভশন
মৎ গেবষণা
ইেনােভশন কমপিরক না ২০১৮-২০১৯-এর মূল ায়ন ফম পযােলাচনা কের ইনি িটউট ও
কমপিরক না দখা যায় য, বাংলােদশ মৎ গেবষণা ইনি িটউট ও
বাংলােদশ
২০১৮-২০১৯- বাংলােদশ ভেটিরনাির কাউি ল তােদর মূল ায়ন ফম-এ ার ভেটিরনাির
এর মূল ায়ন সিঠক নই। এই ই সং া ইেনােভশন কমপিরক না
কাউি ল তােদর
২০১৮-২০১৯ পূনঃমূল ায়ন কের ম ণালেয় রেণর িবষেয়
মূল ায়ন ফম
আেলাচনা হয়।
পূনঃপরীিব ণ কের
িবিভ ম ণালয় / িবভাগেক ম ীপিরষদ িবভাগ যভােব মূল ায়ন ম ণালেয় রণ
করেব স অ যায়ী এ ম ণালয় তঁার আওতাধীন দ র / সং ার করেব।
ইেনােভশন কমপিরক না ২০১৮-২০১৯ মূল ায়ন করা হেব, এ ২। আওতাধীন
িবষেয় সবাই একমত পাষণ কেরন। ইেনােভশন কমপিরক না দ /সং া
২০১৮-২০১৯-এর সকল কায েমর মানক ত কের রাখেত ইেনােভশন
হেব যা পরবতীেত ইেনােভশন কমপিরক না ২০১৮-২০১৯- কমপিরক না
এর মূল ায়ন করেত েয়াজন হেত পাের।
২০১৮-২০১৯
মূল ায়েনর জ
মানক সংর ণ
করেত হেব।

১

২)

৩)

৪)

৫)

ইেনােভশন ম ীপিরষদ িবভাগ কতৃক দ র/সং ার জ িনধািরত ছক
কমপিরক না মাতােবক ইেনােভশন কমপিরক না ২০১৯-২০২০ ণয়ন
২০১৯-২০২০ কের ম ণালেয় রেণর জ বলা হয়। িক া কমপিরক না
ণয়ন
পযােলাচনা কের দখা যায় য, এ ম ণালেয়র আওতাধীন সকল
দ র/সং া ম ণালেয়র জ িনধািরত ছেক ইেনােভশন
কমপিরক না ২০১৯-২০২০ ণয়ণ কের ম ণালেয় রণ
কেরেছ যা সংেশাধন করা েয়াজন। ইেনােভশন কমপিরক না
ওেয়বসাইেট কাশ করার িবষয় ম ীপিরষদ িবভােগর িনেদশনা
রেয়েছ। ইেনােভশন টীেমর সদ গন ইেনােভশন
কমপিরক না ২০১৯-২০২০ িনয়িমতভােব পযেব ণ কের স
মাতােবক েয়াজনীয় হণ করেবন।

৩। সকল
দ র/সং া
িনধািরত ফেম
ইেনােভশন
কমপিরক না
২০১৯-২০২০
সংেশাধন কের
ম ণালেয় রণ
করেব।
৪। ইেনােভশন
কমপিরক না
২০১৯-২০২০ ীয়
ওেয়বসাইেটর
ইনেভশন কনাের
আপেলাড করেত
হেব।
ইেনােভশন ইেনােভশন কমকাে ড আ হী, ত ণ ও কমঠ কমকতােদর
৫। ইেনােভশন
টীম পুনঃগঠন সম েয় ইেনােভশন টীম পুনঃগঠেনর িবষেয় আেলাচনা হয়।
গেজট অ যায়ী
ইেনােভশন টীম পুনঃগঠেন ম ীপিরষদ িবভােগর গেজট
ইেনােভশন টীম
অ যায়ী টীেমর সকল সদে র নাম, পদবী, মাবাইল, ইেমইল পুনঃগঠন কের ীয়
ইত ািদ উে খ থাকেত হেব। ইেনােভশন টীম গঠেন ম ীপিরষদ ওেয়বসাইেট
িবভােগর গেজেট উে িখত িনয়ম অ যায়ী সদ অ ভুি র
আপেলাড করেব
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়।
এবং ম ণালেয়
রণ করেব।
স
, চলমান িনজ িনজ দ েরর স
, চলমান এবং পাইলিটং উ বনী
৬।
দ েরর
এবং পাইলিটং উেদ াগ পযােলাচনা করা অিত জ ির। সমেয় সমেয় তা
স
, চলমান
উ াবনী
পযােলাচনা কের তঁার তািলকা তির কের ওেয়বসাইেট কাশ এবং পাইলিটং
উেদ ােগর
এবং ম ণালেয় সফটকিপ রেনর িবষেয় আেলাচনা হয়।
ইেনােভশন
তািলকা
উেদ ােগর তািলকা
কাশ।
তির কের তা
ওেয়বসাইেট কাশ
করেত হেব এবং
ম ণালেয়
সফটকিপ রণ
করেত হেব।
পিরদশন ও মােঠ চলমান িকংবা পাইলিটং উ াবনী েলা উেদ াগ েলা
নেলজ
পিরদশণ ও পিরবী ন করা জ ির বেল সবাই মত কাশ
শয়ািরং
কেরন। এেত কের উ াবনী েলা উেদ াগ েলা বা বায়েনর
া াম
গিতশীল হেব। ম ণালয় ও দ র/সং ার উ াবকেদর মেধ
নেলজ শয়ািরং আেয়াজেনর িবষেয় আেলাচনা হয়। এেত কের
এেক অপেরর উ াবন স েক অবিহত হেত পারেব।

২

৬)

৭)

৮)

৯)

১০)

বােজট বরা

সভায় উপি ত দ র/সং ার ইেনােভশন টীম জানান য তঁার এই ৭। অথ বরাে র
অথবছের ইেনােভশন খােত বরা পেয়েছন। সভাপিত মেহাদয় তািলকা ম ণালেয়
উপি ত দ র/সং ার ইেনােভশন টীমেক া বােজট অ যায়ী
রণ করেত হেব।
ব য় পিরক না তির করার অ েরাধ জানান। একই সােথ য
সকল উ াবনী কে অথ বরা দওয়া হেব তা ম ণালয়েক
অবিহত করার জ সকলেক অ েরাধ জানান।
িবেদশ সফর িবেদশ সফেরর ে উ াবকগণেদর াধা দওয়ার িবষেয় ৮।
দ েরর
আেলাচনা হয়। সভাপিত মেহাদয় িবেদশ সফের উ াবক ও
উ াবক ও
ইেনােভশন টীেমর সদ ছাড়া অ কাউেক ইেনােভশন /
ইেনােভশন টীেমর
গেবষণা খাত হেত অথ বরা না দওয়ার িবষয়িট িনি ত করেত মধ হেত সদ
সকলেক অ েরাধ জানান।
িবেদশ সফের
রণ িনি ত
করেত হেব।
জন শাসন
ািণস দ অিধদ েরর ইজন উ াবক ডা. পলাশ সরকার,
পদক সং া উপেজলা ািণস দ কমকতা, তজুমি ন, ভালা “িডিজটাল
প িত ব বহােরর মাধ েম কৃি ম জনন কায ম সহিজকরণ
ক ” িবষেয় এবং ডা. মা. রায়হান, ভেটিরনারী সাজন,
শরপুর ব ড়া “বািণিজ ক িভি ক দশী মুরিগর (অরগািনক)
খামার াপন ক ” িবষেয় জন শাসন পদক জন কেরন।
সভায় তােদর আ িরক অিভন ন ও ধ বাদ াপন করা হয়
এবং সকলেক অ ািণত হেয় কাজ করার জ সভাপিত
মেহাদয় সকলেক আহবান জানান।
আওউটকাম এই অথবছের মৎ অিধদ েরর একিট এবং ািণস দ
৯। মৎ অিধদ র
ািড
অিধদ েরর একিট উ াবনী উেদ াগ আওউটকাম ািড করার এবং ািণস দ
িবষেয় আেলাচনা হয়, েয়াজেন এটুআই-এর সহেযািগতা হণ অিধদ র কান
করেত হেব।
কান উ াবনগূেলা
আওউটকাম ািড
করেব তঁার তািলকা
ম ণালেয় রণ
করেব।
ফসবুেক
অ ম ণালেয়র সকল ইেনােভশন কায ম যথাযথভােব চার ১০। ফসবুেক
ইেনােভশন ও শয়ােরর জ ফসবুেক একটা পজ তিরর িবষেয় আেলাচনা ইেনােভশন
কায ম
করা হয়। ফসবুক ব বহারকারীগণ সহেজ এ ম ণালেয়র
কায ম এ
ইেনােভশন সং া তথ জানেত পারেব এবং সবা হণ করেত ম ণালেয়র একিট
পারেব। ফেল সভায় উপি ত সকেল িবষয়িট
দন এবং
পজ থাকেব এবং
বতমান
াপেট এটা েয়াজন বেল একমত পাষণ কেরন।
পজিটেত সকল
দ র/সং া তােদর
সমেয় সমেয়
তােদর ইেনােভশন
সং া কায ম ও
ইেনােভশন সং া
দান করেবন।

৩

১১)

নেলজ
শয়ািরং

ম ণালয় ও আওতাধীন দ র/সং ার মাট ১৮ জন কমকতা গত
২৪-০৬-২০১৯ থেক ২৮-০৬-২০১৯ তািরেখ িস াপুের িশ া
সফের অংশ হণ কেরন। উ সফেরর িশ ণীয়, করণীয় ও
অ সরণীয় িবিভ িবষয়ািদ িনেয় সকেলর সােথ পর েরর মত
িবিনময় ও অিজত ান শয়ার করা হয়। িস াপুর সফর কােল
য সকল ইেনােভশন দখা হয় স েলা িকভােব এ দেশর
পিরেপি েত েযাজ
ে বা বায়ন করা যায় স িবষেয়
আেলাচনা ও নেলজ শয়ার করা হয়।

সভায় আর কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমা
কেরন।

ঘাষণা

মাঃ তৗিফ ল আিরফ
যু -সিচব
ারক ন র: ৩৩.০০.০০০০.১৫২.২০.০১১.১৮.১৮১

২২ াবণ ১৪২৬
তািরখ:
০৬ আগ ২০১৯

ি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
৪

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

মাঃ ইিলয়াস হােসন
িসে ম এনািল

৫
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