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পট�িম 

িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম �ােণ একেসস � ইনফরেমশন ��া�াম (a2i) �ধানম�ীর কায �ালেয়র ত�াবধােন 

�পক� 2021 �রেণ উে�খেযা� সং�ক উে�াগ �হণ কেরেছ। এসব উে�ােগর মে� �সবা সহিজকরণ ����ণ �। �সবা 

সহিজকরণ �লনীিত হেলা নাগিরকেদর সহেজ �ত �সবা �পৗেছ �দয়া। 

সরকােরর �পক� বা�বায়েনর জ� a2i ��া�াম, মি�পিরষদ িবভােগর সহায়তায় ই-গভ�েন� �িত�া এবং 

�সবা উ�াবেনর মা�েম সরকাির কম �কত�ােদর সরকাির চা�িরর স�মতা �ি�র উপর �ি� িনব� কেরেছ। এ ��ি�েত 

a2i ��া�াম এক� পরী�া�লক লািন �ং �েসস িনধ �ারণ কের, যার মা�েম মাঠ পয �ােয়র ত�ণ কম �কত�াগণ (যােদর 

স�েদর ওপর ক��� এবং িনয়�ণ কম িক� জনগণেক �সবা �দান করার জ� সরাসির দায়ী)  তােদর িনজ দািয়ে�র 

বাইের িগেয় �ছাট �ছাট ন�ন পাইলট �ক� �হণ কের �সবায় আ�িনেয়াগ করেত পাের। এসব �কে�র মা�েম তারা 

কম �ে�ে� চ�ােল� �হণ কের িনজ িনজ �সবা খােত ন�ন ধারণা �যাগ কের �সবার মান �ি� করেত পাের। ফল�িতেত 

�সবা �হণকারীর �সবা �হেণ সময়, খরচ এবং �মেণর �য় �াস পায়। এ �ি�য়ায় তারা একজন সহমম�র অব�ােন িগেয় 

�সবা �হণকারীর অব�া িবেবচনা কের ব���ণ � প�ায় তােদর সম�া �রীকরেণ আ�িনেয়াগ কের। �সবা �হণকারীর 

সম�া সমাধান করেত িগেয় কম �কত�াগণ ন�ন ন�ন ধারণা উ�াবন কের। 

 

এ পাইলট উে�াগ বা�বায়ন �ি�য়ায় উে�াগ �হণকারীর গেবষণা ও সংি��েদর পরামেশ �  এক� 

বা�বায়নেযা� সমাধান �বর হেয় আেস। �ানীয় স�দ ও �িবধােভাগীেদর সমথ �ন িনেয় িনজ িনজ দ�র/সং�ার সম�া 

িচি�ত কের এক� বা�বায়ন পিরক�না উ�াবেন ত�ণ কম �কত�াগণ সফল হেয়েছ। এ �শােকিসং এর মা�েম �ণীত 

সংি�� অিধদ�র ও ম�ণালেয়র সংেগ আেলাচনা কের পাইলট উে�াগ �ড়া� করা হয়। �িশ�ণাথ� অিফসারগণ পাইলট 

�ক� পিরচালনার জ� �ানীয় স�দ �হণ, বা�বায়ন দল গঠন এবং স�া� অংশীদাির� অ�স�ান কের উে�াগ�েলা 

বা�বায়ন কের। 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র অধীন� সং�াস�হ হেত ২৩৮জন কম �কত�া এ�আই ��া�াম হেত �িশ�ণ �হণ কের। 

সং�াস�েহর িনজ� অথ �ায়েন মৎ� অিধদ�র, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট ও বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা 

ইনি��উট ১২০জন কম �কত�ােক এ�আই ��া�ােমর সহায়তায় �িশ�ণ �দান কের। যার মে� মৎ� ও �ািণস�দ 

ম�ণালেয়র ও আওতাধীন দ�র/সং�ার ৮৭� উে�াবনী উে�াগ িচি�ত করা হয়। এ�েলার মে� বত�মােন ৪৫� পাইলট 

উে�াগ চলমান রেয়েছ এবং ৩� ন�নভােব উে�াধন করা হয়।  

মৎ� ও �ািণস�দ খােত পাইলট �ক� পয �ােলাচনা করেত, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়, মৎ� অিধদ�র, 

বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট, �মিরন িফশািরজ একােডমী, 

বাংলােদশ �ভেটিরনারী কাউি�ল, বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন, মি�পিরষদ িবভাগ ও �ধানম�ীর কায �ালেয়র 

এ�আই �ক� (a2i) �যৗথভােব এক� কম �শালার আেয়াজন কের। উ� কম �শালা� ২৮ �ফ�য়াির 201৮ ি�. তািরেখ 

বাংলােদশ িশ�কলা একােডমীর আট � �ালারীর ৩য় তলা, �স�নবািগচা, ঢাকায় অ�ি�ত হয়। মৎ� অিধদ�েরর ১৬� 

উ�াবনী ধারণার সে� 1২জন মাঠ পয �ােয়র কম �কত�া, �ািণস�দ অিধদ�েরর ১৭জন কম �কত�া, �মিরন িফশািরজ 

একােডমীর ২জন কম �কত�া, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উেটর ৩জন কম �কত�া, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণার 

৩জন কম �কত�া, বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর ২জন কম �কত�া �শােকিসং কম �শালায় অংশ �নন। কম �কত�াগণ 

তােদর পাইলট উে�াগ �দশ �ন ক�রন। �শােকিসং কম �শালা� �লত ��লআপ এবং িনরী�েণর জ� আেয়াজন করা হয়।  

স�াবনাময় পিরক�না �হেণর ��ে� পাইলট উে�াগ �হণকারী কম �কত�ােদর বণ �নায়, তােদর পাইলট ধারণায়, বা�বায়ন 
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�ি�য়ায়, অিভ�তায়- মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এর মাননীয় ম�ী মেহাদয় ও িসিনয়র সরকাির কম �কত�াগণ �� হন। 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়, �ধানম�ীর কায �ালয়, a2i ��া�াম এবং মি�পিরষদ িবভােগর ঊ��তন সরকাির 

কম �কত�াগণ িবষয় িবেশষ� িহেসেব ত�ণ কম �কত�ােদর �েয়াজনীয় পরামশ � ও িদক িনেদ �শনা �দান কেরন। �িত� 

ধারণার জ� আরও পরী�া-িনরী�ার পর এ�েলা মাঠ পয �ােয় বা�বায়েনর �পািরশ করা হয়। 

উে�� 

কম �শালার সামি�ক উে�� িছল মৎ� ও �ািণস�দ খােতর �যসব পাইলট উে�াগ সমা� হেয়েছ বা সমাে�র 

পয �ােয় রেয়েছ তা পয �ােলাচনা করা । এ� এক� একক ��াটফম � �যখােন কম �কত�াগণেক পাইলট আইিডয়ায় আনেত এক� 

�েযাগ �ি� কের, ন�ন ধারণা, িশ�া ও তােদর পাইলট উে�ােগর অিভ�তা �শয়ার করেত পাের। ফেল �িনয়র 

কম �কত�ােদর উে�াগস�হ িসিনয়র কম �কত�াগণ ��ভােব �ঝেত স�ম হয়। এ কম �শালার উে��স�হ িন��পভােব বণ �না 

করা �যেত পাের। 

 পাইলট উে�ােগর সাফ� ও �থ �তা �থেক িশ�া �হণ করেত পাের; 

 বা�বায়নেযা� ধারণা / পাইলটস�হ িচি�ত করেত পাের; 

 স�া� �হণেযা� ধারণার ��লআপ িনধ �ারণ করেত পাের।  

 

�শােকিসং কায ��ম: (�াক ��িত) 

�শােকিসং অ��ান ��ু ও আকষ �ণীয় করার লে�� িচফ ইেনােভশন অিফসার ক��ক িন��প কিম� গঠন কের 

�দয়া হয়। : 

 

�িমক নং কম �কত�ার নাম ও পদবী কিম�েত পদ 
1.  ডাঃ বশীর আহেমদ, উপ-পিরচালক এবং ইেনােভশন 

অিফসার �ািণস�দ অিধদ�র  
আহবায়ক 

2.  জনাব �মাঃ ইউ�ফ খান, িসে�ম এনািল�, মৎ� ও 
�ািণস�দ ম�ণালয় 

সদ� 

3.  জনাব �মাঃ আলমগীর কবীর, সহকারী পিরচালক 
মৎ� অিধদ�র 

সদ� 

4.  জনাব হািব�ল ইসলাম, অথ � িবে�ষক ও সদ� 
সিচব, ইেনােভশন �ম, বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন 
কেপ �ােরশন 

সদ� 

5.  জনাব �মাহা�দ শহীদ উ�াহ, িসে�ম এনািল� ও 
সদ� সিচব, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট, 
ময়মনিসংহ 

সদ� 

6.  জনাব �মাঃ �ৎ�ল হক, িসে�ম এনািল� ও সদ� 
ইেনােভশন টীম, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা 
ইনি��উট, সাভার, ঢাকা 

সদ� 

7.  �লঃ কমা�ার ইমিতয়াজ গািলব, ই��া�র �নভাল 
আিক�েট� ও সদ� ইেনােভশন �ম, বাংলােদশ 
�মিরন িফশারীজ একােডমী, চ��াম 

সদ� 
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8.  ডাঃ �গাপাল চ�, সহকারী �রিজ�ার ও সদ� 
ইেনােভশন �ম, বাংলােদশ �ভেটিরনারী কাউি�ল 

সদ� 

9.  ডাঃ �মাঃ এনা�ল কবীর, ত� কম �কত�া, ও সদ� 
ইেনােভশন �ম, মৎ� ও �ািণস�দ ত� দ�র, 
মৎ� ভবন, ঢাকা। 

সদ� 

 
কিম�র কায �পিরিধ: 
 �শােকিসং ��ুভােব বা�বায়েনর লে�� সকল দািয়� �যমন-�ভ�� সাজস�া, অিতিথগেণর তািলকা �তির, 

অিতিথগেণর আ�ায়ন, ইেনােভটর এবং ইেনােভশেনর তািলকা সং�হ ও ইেনােভশেনর ওপর পাওয়ার 
পেয়� ��েজে�শন সং�হ, ইত�ািদ দািয়� পালন; 

 বােজট ��ত ও িনজ িনজ দ�র �ধান ক��ক অ�েমাদেনর �ব�া�হণ; 
 ইেনােভশন �শােকিসং আেয়াজন ��িতর অ�গিত সমেয় সমেয় ম�ণালয়েক অবিহতকরণ। 

 

�শােকিসং কায ��ম:  

কম �শালার িব�ািরত ��া�াম সারনী-২ এ �দয়া হ�য়েছ। �ধান কায ��মস�হ 4� �থক �সশেন িবভ� করা হেয়েছ, 

যা-  

1. �সশন ১: িনব�ন, পিরিচিত ও উে�াধন; 

2. �সশন ২: িবভি�করণ, �দশ �ন এবং ন�ন পাইলট �ক� পয �ােলাচনা; 

3. �সশন ৩: সংকলন, �রি�েকশনেযা� আইিডয়া ও বা�বায়ন পথ িনেদ �িশকা �তিরকরণ; 

4. ��াবনা। 

�সশন ১: িনব�ন, পিরিচিত ও উে�াধন: 

  অংশ�হণকারী কম �কত�ােদর িনব�েনর মা�েম কম �শালার কায ��ম �� হয়। জনাব �মাঃ �তৗিফ�ল আিরফ 

(��সিচব) ও িচফ ইেনােভশন অিফসার ত�র �াগত ব�ে� �শােকিসং অ��ােন মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালেয়র অধীন 

a2i ��া�ােমর �িতিনিধ, 

মি�পিরষদ িবভােগর �িতিনিধ, এ 

ম�ণালয় হেত আগত উ�ত�ন 

কম �কত�া�� এবং ম�ণালেয়র 

অধীন সকল দ�র/সং�ার 

�িতিনিধেক এ �শােকিসং অ��ান 

সাফ� মি�ত করার জ� 

�ত�তা �কাশ কেরন। মাননীয় 

�ধান অিতিথ মেহাদয়েক 

�শােকিসং কম �শালা উে�াধন 

করার জ� আহবান জানান। সারা 

িদন�াপী অ��ােন সকলেক 

উপি�ত থাকারও অ�েরাধ জানান। 

ম�ণালেয়র উ�ত�ন �য সকল 
উে�ধনী অ��ােন ব�� রাখেছন মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র সিচব জনাব রইছউল 

আলম  ম�ল  
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কম �কত�াগণ ��তার কারেণ িদন�াপী অ��ােন উপি�ত থাকেত পারেবন না তােদরেক িবকােলর অিধেবশন, �সশন ৩: 

সংকলন, �রি�েকশনেযা� আইিডয়া ও বা�বায়ন পথ িনেদ �িশকা �তিরকরণ পেব � অংশ�হেণর অ�েরাধ জানান। মৎ� ও 

�ািণস�দ ম�ণালেয়র সিচব জনাব রইছউল আলম ম�ল, উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। 

িতিন  কম �শালার পট�িম ও উে��েশর আেলােক এক� ব�� �েল ধেরন। িতিন ন�ন দী�া এবং উে�ামী হেয় 

স�কভােব উ�াবনী উে�াগ বা�বায়েনর উপর �জার �দন। িতিন এ �শােকিসং আেয়াজেন সহেযািগতার জ� ধ�বাদ 

জািনেয় �শােকিসং এর �ভ উে�াধন �ঘাষণা কেরন।   

  

�সশন -২: িবভি�করণ, �দশ �ন এবং ন�ন পাইলট �ক� পয �ােলাচনা:  

 এ �সশেন একচি�শ ৪১জন উে�া�া তােদর �কে�র ধারণা �দয়ােল �দশ �েণর মা�েম উপ�াপন কেরন। এ 

�সশেন ফ�ািসিলেটটর িহেসেব দািয়� 

কেরন- জনাব �মাঃ ���াহ, পিরচালক, 

বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট, 

ময়মনিসংহ; জনাব �মাঃ ইউ�ফ খান, 

উপ�ধান, মৎ� অিধদ�র, রমনা ঢাকা; 

জনাব �মাঃ আ� �িফয়ান, সহকারী 

পিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র, ফাম �েগট, 

ঢাকা; জনাব আলমগীর কবীর, সহকারী 

পিরচালক, মৎ� অিধদ�র, রমনা ঢাকা; 

ড. এিবএম ��া�র রহমান, উপেজলা 

�ািণস�দ কম �কত�া, �ািণস�দ অিধদ�র, 

ফাম �েগট, ঢাকা; 
 ফ�ািসিলেটটরগণ তােদর ধারণা উপ�াপন, 

আইিডয়া �শয়ার এবং বা�বায়ন �কৗশল 

উপ�াপন করেত সহায়তা �দান কের। উে�াগ�েলা উপ�াপেনর জ� ��ত হেল মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এবং 

অিধন� সং�াস�হ �থেক অিভ� ঊ��তন কম �কত�াগণ �িত� উে�াগ পিরদশ �ন কেরন। এ ছাড়াও উ�ত�ন কম �কত�াগণ 

উে�া�েলার বা�বায়ন �ি�য়ায় উ�ূত সম�া, সামথ �, �ব �লতা এবং অজ�ন পয �ােলাচনা �ব �ক িদক িনেদ �শনা �দান 

কেরন। �য সকল উে�ােগর �� িব��িত িছল তা বা�বায়েনর �েব � সংেশাধন ও পিরমাজ�েনর পরামশ � �দান কেরন। 

ইেনােভশন �শােকিসং কম �শালায় অংশ�হণকারীগেণর তািলকা: ইেনােভশন �শােকিসং কম �শালায় অংশ�হণকারীগেণর 

তািলকা সারণী ৪-এ �দয়া হেলা। 

 

ম�ণালেয়র অধীন� িবিভ� দ�েরর িসিনয়র কম �কত�াগণ পাইলট পিরদশ �ন ও ��ায়ন 
কেরন। 
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�সশন ৩: সংকলন, �রি�েকশনেযা� আইিডয়া ও বা�বায়ন পথ িনেদ �িশকা �তিরকরণ:�শােকিসং অ��ােন �সশন 

�প উপ�াপনা আর এক� অ�ায়। �প 

ওয়ােক� সং�ার একজন কের িসিনয়র 

কম �কত�ােক �� করা হয়। ম�ণালেয়র 

িচফ ইেনােভশন অিফসােরর �ন�ে� 

ম�ণালয় ও সং�াস�হ �থেক িসিনয়র 

কম �কত�াগেণর সম�েয় ইেনােভশন 

আইিডয়াস�হ বাছাই কের 

�রি�েকশনেযা� আইিডয়া িনব �াচন, ও 

�ণ:পাইল�ং করার লে�� িবেশষ� 

�ােনল গঠন করা হয়। এ কিম�েত 

জনাব �মাঃ �তৗিফ�ল আিরফ, 

��সিচব ও িচফ ইেনােভশন অিফসার, 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়, জনাব 

�মাঃ ���াহ, পিরচালক, বাংলােদশ 

মৎ� গেবষণা ইনি��উট, ময়মনিসংহ, জনাব �মাঃ ইউ�ফ খান, উপ�ধান, মৎ� অিধদ�র, রমনা ঢাকা, জনাব �মাঃ 

আ� �িফয়ান, সহকারী পিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র, ফাম �েগট, ঢাকা, জনাব আলমগীর কবীর, সহকারী পিরচালক, 

মৎ� অিধদ�র, রমনা ঢাকা, ড. এিবএম ��া�র রহমান, উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া, �ািণস�দ অিধদ�র, ফাম �েগট, 

ঢাকা ��খ দািয়� পালন কেরন। 

 

িচফ ইেনােভশন অিফসার �িত� �েপর ইেনােভটরেদর �েব �র কােজর ��ায়ন ও কােজর ধরণ আেলাচনা কেরন 

এবং একই ধরেণর কেয়ক� উে�াগেক একি�ত কের এক� আইিডয়ােত �পা�েরর পরামশ � �দান কেরন। এ সময় 

পাইলট উে�াগ�েলার �কান পিরবত�ন আনেত চাইেল �স পরামশ �ও �দান করা হয়।  
 

উ�াবনী আইিডয়া পিরদশ �ন 

কম �শালার �শষ �সশেন �শােকেস উপ�ািপত উ�াবনী আইিডয়াস�হ মাননীয় �ধান অিতিথ, িবেশষ অিতিধ মৎ� 

ও �ািণস�দ ম�ণালয় ও ঊ��তন 

কম �কত�াগণ আেরক দফা পিরদশ �ন 

কেরন। অিতিথগণ �িত� ধারণা অিত 

গভীর ভােব পয �ােলাচনা �ব �ক 

�েয়াজনীয় িদক িনেদ �শনা �দান 

কেরন। উ� অ��ােন স�ািনত অিতিথ 

িহেসেব জনাব নারায়ন চ� চ� 

মাননীয় ম�ী, মৎ� ও �ািণস�দ 

ম�ণালয়; জনাব এন এম িজয়াউল 

আলম, সিচব (সম�য় ও সং�ার), 

স�ািনত অিতিথগণ ক��ক পাইলট উে�াগ পিরদশ �ন (মৎ�) 

ম�ণালেয়র অিধন� িবিভ� দ�েরর িসিনয়র কম �কত�া ক��ক পাইলট পিরদশ �ন 
ও ��ায়ন 
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মি�পিরষদ িবভাগ, জনাব �মাঃ রইছউল আলম ম�ল, সিচব, মৎ� ও  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ািণস�দ ম�ণালয়;  জনাব �তৗিফ�ল আিরফ, ��সিচব (�-ইেকানিম) ও িচফ ইেনােভশন অিফসার, মৎ� ও 

�ািণস�দ ম�ণালয়; জনাব িদলদার আহমদ, �চয়ার�ান, (অিতির� সিচব), বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন; �সয়দ 

আিরফ আজাদ, মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র, বাংলােদশ; জনাব �মাঃ আই�ল হক, মহাপিরচালক, �ািণস�দ 

অিধদ�র, ড. না� রাম সরকার, মহাপিরচালক, বাংলােদশ �ািণ গেবষণা ইনি��উট; ড. ইয়ািহয়া মাহ�দ, 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট;  জনাব �শফাউল কিরম, উপপিরচালক, মৎ� ও �ািণস�দ ত� 

দ�র; ডাঃ �মাঃ ইমরাম �হােসন খান, �রিজ�ার, বাংলােদশ �ভেটিরনারী কাউি�ল, জনাব মািনক মাহ�দ, ক�াপািস� 

�ডেভলপেম� ��শািল� a2i ��া�াম ��খ উপি�ত িছেলন। 

 

 

 

স�ািনত অিতিথগণ ক��ক পাইলট উে�াগ পিরদশ �ন (�ািণস�দ) 

স�ািনত অিতিথগণ ক��ক পাইলট উে�াগ পিরদশ �ন (�মিরন একােডমী) 
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�� আেলাচনা পব �: 

উ� অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন জনাব নারায়ন চ� চ� মাননীয় ম�ী, মৎ� ও �ািণস�দ 

ম�ণালয়; সভাপিত জনাব 

�মাঃ রইছউল আলম 

ম�ল, সিচব, মৎ� ও 

�ািণস�দ ম�ণালয়; 

িবেশষ অিতিধ জনাব এন 

এম িজয়াউল আলম, সিচব 

(সম�য় ও সং�ার), 

মি�পিরষদ িবভাগ,   এবং 

জনাব �তৗিফ�ল আিরফ, 

��সিচব (�-ইেকানিম) ও 

িচফ ইেনােভশন অিফসার, 

মৎ� ও �ািণস�দ 

ম�ণালয়। পিরদশ �নকােল 

অিতিথগণ �িত� 

উে�ােগর অ��ল এবং 

�িত�ল িবষেয় উে�া�াগেণর সংেগ আেলাচনা কেরন। �� আেলাচনায় ম�ণালয় ও অধীন� সং�ার কম �কত�াগণ 

িদন�াপী কম �শালায় অংশ�হণকারীেদর সােথ মত িবিনময় কেরন।  

 

জনাব �তৗিফ�ল আিরফ, চীফ ইেনােভশন অিফসার, ম�ণালেয়র ইেনােভশন কায ��েমর এক� সার সংে�প 

উপ�াপন কেরন। উপ�াপনায় িতিন �িত� উে�ােগর সামথ �, �ব �লতা, বা�বায়ন স�াবতা ইত�ািদ িবষেয় আেলাকপাত 

কেরন এবং উে�াগস�হ �রপি�েকশন ও মিনটিরং এর উপর �জার �দন। িতিন উপ�াপনায় �েব �র অ�সরণীয় িবষয় উে�খ 

কেরন এবং �ালারী পিরদশ �েনর জ� সকলেক আহবান জানান। িতিন বেলন �য, �েব �র �লনায় উে�া�াগেণর পিরচালনা 

দ�তা বিধ �ত হেয়েছ। ইেতা�েব � 

জিরপ�ত পাইলট উে�াগ 

�হণকারীেদর অিজ�ত ফলাফল 

উপ�াপন করা হয়। িতিন ব�ে� 

উে�খ কেরন, একজন 

ইেনােভটর িকভােব ন�ন 

পাইলট উে�াগ �হণ কেরন, 

িকভােব তার ন�ন �ক� �তির 

কেরন, অংশীদাির� গেড় 

�তােলন, সম�া িচি�তকরেণর 

�ি�য়া িনণ �য় কেরন, িবিভ� 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র িচফ ইেনােভশন অিফসার ব�� রাখেছন। 

জনাব মািনক মাহামদু, ক � াপািসিট � ডেভলাপেম �  � � শািল�  িবকােলর অিধেবশন স� ালনা 

কেরন 
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�িঁক �মাকােবলা কের অিফস �ব�াপনা সহিজকরণ কের থােকন। ফল�িতেত তার কােজর দ�তা �ি� পায় এবং কম 

সমেয় অিধক �সবা �দান করেত স�ম হয়। িতিন উে�া�ােদর ইেনােভশন যা�ায় তােদর অিভ�তার �সংশা কেরন। 

 
 

জনাব মািনক মাহ�দ, ক�াপািস� �ডেভেলাপেম� ��শািল�, a2i ��া�াম �� আেলাচনার অংশ�� স�ালনা 

কেরন। িতিন কম �শালায় আগত সং�া �ধানেদর িনকট অ�েরাধ জানান, �য সকল আইিডয়া �রি�েকশন হে� না 

তােদরেক ম�ণালয় ও সং�াস�হ ন�ন উে�ােগ কাজ করার অ�ে�রণা িদেবন িকনা? সভার িবিভ� ব�াগণ ইেনােভশন 

কায ��ম �বগবান করার জ� ইউিনয়ন পয �ােয় সাংগঠিনক কাঠােমা �তিরর ��াব �দন। �ািণস�দ অিধদ�েরর 

মহাপিরচালেকর মেত তােদর উ�াবন সফল হওয়ার কারণ হে�- �ানীয় জন�িতিনিধ, ইউিনয়ন পিরষদ সদ�, 

এনিজওেদর এবং �ফলেভাগীেদর সংেগ �যাগােযাগ র�া কের দািয়� পালন।  
 

অত:পর a2i এর প� হেত ৩� িভিডও �দশ �ন করা হয়। �ািণস�দ অিধদ�েরর উে�া�া জনাব অিমতাব 

চ�বত�, মৎ� অিধদ�েরর উে�া�া জনাব সাধন চ� সরকার এবং �া�� অিধদ�েরর একজন ইেনােভটেরর সফলতার 

িবষেয় �দশ �ন করা হয়। �কান ইেনােভটেরর অ��প সফলতা থাকেল তা a2i এ ��রণ করার জ� জনাব মািনক মাহ�দ, 

ক�াপািস� �ডেভেলাপেম� ��শািল� অ�েরাধ ক�রন।  

 
স�ানীত অিতিথগেণর ব��: 

জনাব এন এম িজয়াউল আলম, সিচব (সম�য় ও সং�ার), মি�পিরষদ িবভাগ ত�র ব�ে� ইেনােভশন 

কায ��মেক �বগবান করার লে�� 

মি�পিরষদ িবভাগ হেত ইেনােভশন 

সা��লার জারী, ইেনােভশন কম �পিরক�না 

�তির এবং প�জারীর িবষয় উে�খ কেরন। 

এ ম�ণালেয় �শােকিসং অেনকটা 

Structural Way-�ত হেয়েছ মেম � 

িতিন উে�খ কেরন। মাননীয় ম�ী মেহাদয় 

অেনক �ধ� ধারণ কের সকেলর সংেগ 

কথা বেল ইেনােভটরেদর উৎসাহ �দান 

করায় িতিন অিভ�ত হন। িতিন আেরা 

বেলন �য, ইেনােভশেনর জ� ৪৮২৯ 

�কােড অেথ �র সং�ান রাখা হেয়েছ।  

 

অত:পর িনজ িনজ দ�েরর ইেনােভশন স�েক� ব�� রােখন- মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র; �রিজ�ার 

�ভেটিরনারী কাউি�ল; মহাপিরচালক, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট; মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� 

গেবষণা ইনি��উট ��খ। 

জনাব এন এম  িজয়াউল আলম, সিচব (সম� য় ও সং � ার), মি � পিরষদ িবভাগ 

ব�� রাখেছন। 
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জনাব �মাঃ রইছউল আলম 

ম�ল, সিচব, মৎ� ও �ািণস�দ 

ম�ণালয় সকল উে�া�েদর সােথ 

কথা বেলন, অেনক চ�ােল� থাকা 

সে�ও উে�া�াগণ �ক� বা�বায়ন হেত িপছ পা হয়িন। এজ� িতিন পাইলট �ক� বা�বায়েনর �েত�ক পাইলট 

উে�া�ার �শংসা কেরন। িতিন উ�াবকেদর আইিডয়াস�হ িবভাগীয় ও �জলা পয �ােয় ছিড়েয় �দয়ার জ� সাফে�র গ� 

�চার করার উপর �জার �দন; যােত অ�া� ত�ণ কম �কত�াগণ উৎসািহত হেয় ইেনােভশন স�েক� �জেন অ�ে�রণা �পেত 

পাের। এ িবষেয় িতিন ত�র ম�ণালয় �থেক সব �নিতক ও আিথ �ক সহায়তা িনি�ত করার অিভ�ায় �� কেরন। িতিন 

িনব �ািচত পাইলট �ক�স�হ �রি�েকশেনর জ� আিথ �ক সহায়তা �দােনরও আ�াস �দন।  িতিন সকল সং�ার 

কম �কত�ােদর উে�� কের বেলন,  উ�াবকগণ �যেহ� এি� �লেভল ও ত�ণ অিফসার, এ জ� তােদরেক �েয়াজনীয় সকল 

িনেদ �শনা ও সহায়তা �দান করা অেপ��ত অিভ� কম �কত�াগেণর দািয়�। এ সকল ত�ণ কম �কত�ােদর যেথ� স�াবনা 

রেয়েছ িক� তােদর স�াবনােক স�ক িদক িনেদ �শনা ছাড়া এর �ণ � িবকাশ করেত পাের না। মৎ� অিধদ�র, �ািণস�দ 

অিধদ�র এবং মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় স�কভােব তােদর িনেদ �শনা �দান করেল তারা আেরা দািয়�শীল ও সি�য় 

হেত পাের। এর ফেল বাংলােদেশর মৎ� ও �ািণস�দ খােতর আরও ন�ন ন�ন উ�াবনী ধারণা �বর হেয় আসেব। 

 
িবিভ� দ�েরর সং�া �ধানগণ পাইলট �ক� �দেখ স�ি� �কাশ কেরন। ইেনােভটরেদর উে�াগী পাইলট 

�কে�র কাজ এবং ��র উপ�াপনার জ� সকল উ�াবকেদর �শংসা কেরন। ত�রা উে�খ কেরন �য, উ�াবকগণ 

িশ�ানিবশ এবং অেপ�া�ত কম অিভ�। তাই তােদর স�কভােব গাইড করা উ�ত�ন কম �কত�ােদর দািয়�। এ িবষেয় 

ম�ণালয় �েয়াজনীয় সং�ক �ম�র 

িনেয়ােগর পদে�প িনেব।  

মাননীয় ম�ী উ�াবকেদর উে�� 

বেলন �য উ�াবেনর �ধান উে�� �সবা 

�াি�র ��ে� সাধারণ মা�েষর �েভ�াগ 

কমােনা। �তরাং তােদর সেচতন থাকা উিচত 

িকভােব এক� �সবা সহিজকরণ করার 

মা�েম আেরা কম সমেয়র মে� �বশী �সবা 

�দান করা �যেত পাের।  িতিন উ�াবনী কাজ 

সততার সােথ করার জ� কম �কত�ােদর 

সং�াস�েহর �ধানগণ িনজ িনজ দ�েরর ইেনােভশন িবষেয় ব�� রাখেছন 

এ�আই ��া�ােমর �িতিনিধগণ ক��ক পাইলট �ক� ��ায়ন �প �তিরকরেণর 

কায ��ম 
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উপেদশ �দন, যােত জনগণ উ�াবেনর �িবধা �ভাগ করেত পাের। সততার সােথ কাজ করেল �কে�র কাজও �িকেয় রাখা 

সহজ হেব। সকল অিতিধগণ মাঠ পয �ােয়র কম �কত�াগণেক সততার সােথ সামি�ক উ�য়েনর লে�� কাজ করার অ�েরাধ 

জানান যােত িবভাগীয় কােজর �ণগতমান ও �নাম �ি� পায়। িতিন উ�াবেনর ধারা আেরা �বগবান করার এবং তা 

স�কভােব বা�বায়েনর ওপর �জার �দন। িতিন আেরা বেলন ইেনােভশন কায ��ম বা�বায়েন ম�ণালয় হেত 

সািব �ক সহেযািগতা �দয়া হেব। 

 

ন�ন উে�াধন�ত উে�াগ: 

�ধানম�ীর কায �ালেয়র একেসস � ইনফরেমশন (a2i) ��া�াম, মি�পিরষদ িবভাগ এবং মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় 
এর �যৗথ আেয়াজেন এ ইেনােভশন 
�শােকিসং অ��ােন ৩� পাইলট উে�াগ 
মাঠ পয �ােয় �রি�েকশেনর লে�� 
উে�াধন করা হয়। উে�াগ িতন� হেলা- 
 
(১) মৎ� বাত�া �মাবাইল অ�াপস 

(২) লাইভ�ক ডাইির (�মাবাইল 

এি�েকশন) 

(৩) িবএলআরআই িফডমা�ার 

�মাবাইল এি�েকশন। 

অ��ােনর �ধান অিতিধ মৎ� ও 
�ািণস�দ ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী 
জনাব নারায়ন চ� চ�, এমিপ, পাইলট 

উে�াগ ৩�র �ভ উে�াধন কেরন। িতিন এসব কম �কাে�র ফেল ত�ন কম �কত�ােদর মােঝ �জনশীলতা, �মধা-িবকাশ ও 
কম �ে�ে� ভাল কােজর �িতেযািগতা 
�ি� হেব মেম � আশাবাদ �� কেরন। 

 

 

 

 

 

মাননীয় �ধান অিতিথ ক��ক মৎ� বাত�া �মাবাইল অ�াপস উে�াধন। 

মাননীয় �ধান অিতিথ ক��ক লাইভ�ক ডাইির �মাবাইল অ�াপস উে�াধন 
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��াবনা 

৪৫� ইেনােভ�ভ আইিডয়ার জ� ৪১জন উ�াবকগণ  এই কম �শালায় তােদর পাইলট �ক� উপ�াপন কেরন। সারণী-১ এ 

�সবার িশেরানাম, �ক� উে�া�ার নামসহ বা�বায়নকারী সং�ার িব�ািরত িববরণ �দয়া হেলা। ম�ণালয় ও 

সং�াস�েহর িবেশষ� ঊ��তন কম �কত�াগণ িবচার িবে�ষণ কের এবং ইেনােভটরেদর সােথ আেলাচনা কের 

আইিডয়াস�হেক �নিব�াস ক�রন। যােত আইিডয়া�হ ভিব�েত বা�বায়ন সহজ হয়।  
 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র মাঠ পয �ােয়র কম �কত�াগণ ক��ক গত ২৮/০২/২০১৮ ি�. তািরেখ �শােকিসং এ �দিশ �ত 

হওয়ার পর ��ািবত �পিভি�ক �ক�স�হ। 

সারণী-১ 

“নাগিরক �সবায় উ�াবনী পাইলট উে�াগ পয �ােলাচনা ও �শােকিসং িবষয়ক কম �শালা” শীষ �ক �শােকিসং-এ  মৎ� 

ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র আওতাধীন মাঠ পয �ােয়র ৪৫� পাইলট উে�াগেক �নিব�াস করা হেয়েছ। যা িনে� �দ� 

হেলা।  
মৎ� অিধদ�র ক��ক বা�বািয়ত পাইলট উে�াগস�হ �পিভি�ক কায ��ম পিরচালনার ��াব 

�িমক নং �সবার নাম বা�বায়নকারীর দ�েরর নাম ও �সবার বত�মান অব�া 
�রি�েকেটড: ০১�  
১ �মাবাইল অ�াপেসর মা�েম মৎ� 

পরামশ � �দান  
(ইেতামে� িরে�েকশন করা  হেয়েছ) 

িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�া, �নায়াখালী সদর, সং�� এ�আই 
��া�াম । এ অ�ােপর মা�েম ২৫,০০০ (�িচশ হাজার) এর অিধক সং�ক 
চািষ ডাউনেলাড করার মা�েম �সবা �হণ করেছ 

�রি�েকশেনর অেপ�ায়: ০১�  
২ মৎ� বাত�া �মাবাইল অ�াপস  

 
(উে�াধন করা হেয়েছ, ডাটা �ভিলেডশন 
করার পর Replicated করা �যেত 
পাের) 
 
 

জনাব �মাঃ কাম�ল ইসলাম, িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�া 
কলাপাড়া,প�য়াখালী 

Further Piloting: ০৯ 
৩ ��ি� িনভ�র িনিবড় �যাগােযাগ �াপেনর ড. �মাঃ মিন��ামান, �জলা মৎ� কম �কত�া, �ফনী। 

মাননীয় �ধান অিতিথ কত�ক িবএলআরআই িফডমা�ার �মাবাইল অি�েকশন 
উে�াধন। 
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মা�েম মৎ�চাষ �সবা সহিজকরণ 
 (৭� উপেজলায়)   

জনাব সেরাজ �মার িমি�, উপেজলা মৎ� কম �কত�া ��িরয়া, �লনা,  
জনাব �মা: জিহ��বী, খামার �ব�াপক �মৗলভীবাজার 
জনাব �মাঃ কাম�ল হাসান সরকার ,উপেজলা মৎ� কম �কত�া �বড়া, 
পাবনা 
জনাব �মাঃ নািসর উি�ন, উপেজলা মৎ� কম �কত�া, �ি�গ� সদর 
নগর, িসেলট 
ফনী� চ� সরকার, িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�া, �গালাপগ� 

৪ মৎ� র�ািনর �েযাগ �ি�র মা�েম 
�বেদিশক ��া অজ�ন এবং মাছচািষর 
স�ক দাম �াি� িনি�তকরণ 
(১� উপেজলায়)   

উপেজলা মৎ� কম �কত�া, �লাউড়া, িসেলট 
 

৫ মৎ�খা� লাইেস� �দান ও নবায়ন 
সহিজকরণ।  
 

তারাপদ �চৗহান, পাব �তী�র, িদনাজ�র, ১ম �শােকিসং এর পর গাজী�র 
�জলায় পাইল�ং করা হেয়েছ এবং ৫০� লাইেস� �দান করা হেয়েছ, 
স�ওয়�ার� পিরবত�ত ফরেমর অ�সাের পিরবত�ন কের সারা �দেশ 
পাইল�ং করার �পািরশ করা হেলা। 

৬ এ�েসল �� �বহার কের ত� �সবা 
�দান 
(১� উপেজলায়)   

�সবা� িপিস �বইজ, এটা অ�� পাইল�ং করা স�ব নয়। অ��প 
ওেয়বেবইজ �সবা (Fish advice System) মৎ� অিধদ�র 
২০১১ সাল �থেক চা� �রেখেছ। জনাব �মাঃ মিন��ামান মৎ� 
অিধদ�েরর সােথ �যাগােযাগ কের �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত পাের। 

অিধকতর পরী�াঃ ০৪ � 
৭ * িপএইচ ��ান �বহার স�সারণ (১� 

    উপেজলায় ৩� ইউিনয়েনর ১০� 
��ের) 
   পরী�া করার �পািরশ 
* পািনর িপএইচ িনণ �েয় জ� কম খরেচর 
   প�িত িনধ �ারণ �মাণকসহ উপ�াপেনর 
   �পািরশ 
* �পানামাছ পিরবহেন এেরেটড িফস 
   �া�েপাট � 
* িনজ� ওেয়বসাইট �তিরর মা�েম ত� 
  �সবা �দান ( মৎ� অিধদ�েরর সােথ  
  �যাগােযাগ কের �ব�া �হণ) 
(১� উপেজলায়) 

উপেজলা মৎ� কম �কত�া, তালা, সাতি�রা,  
 

�মিরন িফশারীজ একােডমী, Further Piloting: ০১ 
৮ ই-ক�ােডট �সবা এ� �ােনজেম� 

সািভ �স 
�সবা� অভ��রীন �সবা সহিজকরেণ পয �ােয় উে�াগ। উে�াগ� আেরা 
পরী�া-িনরী�ার �েয়াজন রেয়েছ। সফটওয়�ার� ম�ণালেয়র ইেনােভশন 
সভায় উপ�াপেনর জ� �পািরশ করা হেলা। 

বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপােরশন Further Piloting: ৩ 
১০ * “Ready to Cook” মৎ� 

প� বাজারজাতকরণ কায ��ম 
* কা�াই �লেক উৎপািদত মাছ 
িডিজটাল ��েল পিরমাপকরণ 
* কা�াই �লেক �মাবাইল মিনটিরং  
   �স�ার �াপন 

বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপােরশেনর এই িতন� �সবাই �ধান 
কায �ালেয়র কায ��েমর অ���। �সবা�িলর �েসস �াপ �তির �ব �ক 
ম�ণালেয়র ইেনােভশন টীেমর িনকট উপ�াপেনর �পািরশ করা হেলা। 

বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইি���উট, ময়মনিসংহ Further Piloting: ৩� 
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১১ * বাংলােদশ মৎ� গেবষণা  
   ইি���উেটর িসিপএফ িহসাব 
    সহিজকরণ 
* বাংলােদশ মৎ� গেবষণা 
   ইনি��উেটর ই-�িশ�ণ �ব�াপনা 
* বাংলােদশ মৎ� গেবষণা 
   ইনি��উেটর কম �চারীেদর ই- 
   �িশ�ণ �ব�াপনা 

বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইি���উট, ময়মনিসংহ এর �ধান কাযালেয়র 
৩� �সবােক ই-�সবায় �পা�র করা হেয়েছ। �সবা�িলর �েসস �াপ �তির 
�ব �ক ম�ণালেয়র ইেনােভশন টীেমর িনকট উপ�াপেনর �পািরশ করা 
হেলা। 

১২. কা�াই �লক ইনেফা ইন িবএফআর আই 
(অ�াপস) 

উে�াগ� আেরা পাইল�ং করার ��াব করা হেলা। 

বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�ল, Further Piloting: ০১ 
১৩. িশেরানামঃ িবিড �ভট �হ�লাইন। ডাঃ �গাপাল চ� িব�াস, �ড�� �রিজ�ার, বাংলােদশ �ভেটিরনাির 

কাউি�ল�ক �সবা� ��লআপ ও �রি�েকশন করার লে�� ম�ণালেয়র 
ইেনােভশন সভায় উপ�াপেনর জ� �পািরশ করা হেলা। 

বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট , �রি�েকশেনর অেপ�ায়: ০১ 

১৪.  িশেরানামঃ িবএলআরআই িফডমা�ার 
�মাবাইল এি�েকশন 

জনাব �মাঃ আহসা�ল কবীর, �ব�ািনক কম �কত�া, বােয়ােটকেনালিজ 
িবভাগ, অ�াপ� সাভার, �গাদাগাড়ী ও বাঘাবাড়ী এই িতন� উপেজলায় 
করেছন।  মাননীয় ম�ী জনাব নারায়ন চ� চ�, এমিপ মেহাদয় গত 
২৮/০২/২০১৮ ি�ঃ তািরেখ উ� আ�পস� আ��ািনকভােব উে�াধন 
কেরন। অ�াপ�র ডাটা �ভিলেডশেনর পর �রি�েকশেনর উে�াগ �হেণর 
�পািরশ করা হেলা। 

Further Piloting: ০২  
১৫.  িশেরানামঃ Bioscope Training জনাব �মাঃ খায়�ল বাশার, �ব�ািনক কম �কত�া, �ািণ উৎপাদন গেবষণা 

িবভাগ�ক, �সবা� ��লআপ করার লে�� ম�ণালেয়র ইেনােভশন সভায় 
উপ�াপেনর জ� �পািরশ করা হেলা। 

১৬.  িশেরানামঃ �� খামার �ব�াপনায় 
�মাবাইল এ�াি�েকশন িভি�ক ি�িডং 
ক�ােল�ার উ�াবন 

জনাব �মাঃ ফয়�ল �হাসাইন িমরাজ, �ব�ািনক কম �কত�া�ক, �সবা� 
��লআপ করার লে�� ম�ণালেয়র ইেনােভশন সভায় উপ�াপেনর জ� 
�পািরশ করা হেলা। 

�ািণস�দ অিধদ�র 
�রি�েকেটড: ০২�  
১৭. ইউিনয়ন �ািণস�দ �সবােক� �াপন  

 
বত©মােন 39� উপেজলার 01� কের 
ইউিনয়েন িরে�েকশন করা  হে�। সারা 
�দেশ �রি�েকশেনর জ� �পািরশ করা 
হেলা। 

ডাঃ অিমতাভ চ�ব�ী, ইউএলও (এল/আর) 
�ািণস�দ অিধদ�র, ঢাকা। 

১৮. �মাবাইল এস.এম.এস-এর মা�েম 
িবনা�ে� অিধদ�েরর �সবা �দান  
 
(ইেতামে� �দশ�াপী �রি�েকশন হে�) 

�মাঃ �সাহরাব �হােসন অিফসার ইনচাজ� (আইিস� শাখা) 
�ািণস�দ  অিধদ�র, ঢাকা। 

�রি�েকশেনর অেপ�ায়: ০২�  
১৯. লাইভ�ক ডােয়রী  

( ইেনােভশন �শােকিসং এ উে�াধন করা 
হেয়েছ, ডাটা �ভিলেডশেনর পর 
�রি�েকশেনর �পািরশ করা হেলা) 

ডা. �মাঃ �মাখেল�র রহমান, িভএস 
�জলা �ািণ হাসপাতাল, গাজী�র। 
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২০. িপ.িপ.আর. �রাগ �িতেরাধ ও িনয়�েণ 
�কা �দান কায ��ম  
(ইেতামে� যেশার �জলার িঝকরগাছা 
এবং িঝনাইদহ �জলার সদর উপেজলা 
�রি�েকশন স�� হেয়েছ। সারা �দেশ 
�রি�েকশেনর �পািরশ করা হেলা। 

ডা. �মা. হািফ�র রহমান, �জলা �ািণস�দ কম �কত�া 
িঝনাইদহ 
 
ডা. �কাশ চ� ম�ল, উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া 
িঝকরগাছা, যেশার 

Further Piloting: ০৪ �  
২১. জনগেণর �দাড়েগাড়ায় �ািণস�দ �সবা 

�পৗছােনা।  
(৩� উপেজলায় পাইল�ং করার �পািরশ 
করা হেলা) 

ডা. �মাঃ আ�ল মিজদ, উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া  
তােনার, রাজশাহী 
Wv. �সয়দ আলতাফ �হােসন, উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া, আমতলী, 
বর�না 
ডা. এ.িব.এম সাই��ামান, �জলা �ািণস�দ কম �কত�া  
�মৗলভীবাজার 

২২. �ািণ�ি�র �যাগান কম ��িচ  
(২� উপেজলায় পাইল�ং করার �পািরশ 
করা হেলা) 

ডা. কানাই লাল �ণ �কার, �জলা �ািণস�দ কম �কত�া, মা�রা। 
ডা. ��দ র�ন িম�, উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া 
নািলতাবাড়ী, �শর�র 

২৩. িডিজটাল প�িতেত গবািদপ�র �ি�ম 
�জনন এবং গভ�ধারণ হার িনণ �য়/�ািকং 
(২� উপেজলায় পাইল�ং করার �পািরশ 
করা হেলা) 

ডা. পলাশ সরকার, �ভেটিরনাির সাজ�ন 
বােকরগ�, বিরশাল 
ডা. এ এস এম সােদ�র রহমান, উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া, 
সা��া�র, গাইবা�া। 

২৪. ই-�ভেটিরনাির সািভ �স: �ািণস�দ �সবা 
সহজীকরণ (কািশয়ািন, �গাপালগ� এবং 
গাজী�র সদর পাইল�ং করার �পািরশ 
করা হেলা) 

ড. �সয়দ আলী আহসান, ইউএলও (এল/আর)  
�ািণস�দ অিধদ�র, ঢাকা। 

অিধকতর পরী�াঃ ০৫ �  
২৫. �াি�ক পয �ােয় গবািদ�ািণ ও হ�স-�রিগর 

�কা �দান, �ািণ �া��েসবা এবং �ি�ম 
�জনন �সবা সহিজকরণ। (৩� 
উপেজলায় পাইল�ং করার �পািরশ করা 
হেলা) 

ডা. �মাঃ আ� সাঈদ সরকার, উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া, �গৗির�র, 
ময়মনিসংহ 
ডা. ���াহ �মা. আহসান, �ভেটিরনাির অিফসার 
�কি�য় �গা-�জনন ও �� খামার, সাভার, ঢাকা 
ডা. এ.িব.এম সাই��ামান, �জলা �ািণস�দ কম �কত�া  
�মৗলভীবাজার। 

২৬. িনরাপদ �য়লার মাংস উৎপাদন ও 
বাজারজাত সহজীকরণ। 
(২� উপেজলায় পরী�া-িনরী�ার জ� 
�পািরশ) 

ডা. ওয়ািজর আহেমদ, উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া, ি�শাল, 
ময়মনিসংহ 

ডা. �মাঃ িমজা�র রহমান, উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া, �লবািড়য়া, 
ময়মনিসংহ 

২৭. �ণ�ল পয �ােয় গবািদ �ািণ পালন ও গ� 
����করণ �িশ�ণ ও ঔষধ সরবরাহ। 
(১� উপেজলায় পাইল�ং করার �পািরশ 
করা হেলা) 

ডাঃ ফারহানা জাহান, �ভেটিরনাির সাজ�ন 
চ�দ�র সদর, চ�দ�র। 

উে�া�ার সং�াঃ ৪১জন 
�মাট উে�াগঃ ৪৫� 
�রি�েকশনঃ ০৩� 
�রি�েকশেনর অেপ�ায়ঃ ০৪� 
Further Piloting◌ঃ  ২৪� 
অিধকতর পরী�া-িনির�াঃ ০৯� 
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�রি�েকশন ও �ণ:পরী�ার জ� কম �পিরক�না: 

সিচব, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় পাইলট �ক�স�হ বা�বায়েনর লে�� সং�া �ধান, ইেনােভশন টীম ও ম�ণালেয়র 

ইেনােভশন টীমসহ সভা আহবান করার পরামশ � �দান কেরন। িতিন কম �পিরক�নার জ� িনেদ �শনা �দন। কম �পিরক�না� 

�ন-�লাই মােস ��ত কের আগ� ২০১৮ মাস �থেক এবং বা�বায়ন করা �ি�স�ত হেব মেম � িতিন অিভমত �পাষণ 

কেরন। 
 

�ণ:পরী�া: 

��ায়ন কম �কত�াগণ িনে�র পাইলট আইিডয়া� অিধকরতর পরী�া িনির�ার জ� �পািরশ কের যােত পরবতী িরিভও 

ওয়াক�শ�প এটা আেলাচনায় আসেত পাের। যা �ারণী-1 এ �দিশ �ত হেয়েছ। 

উপসংহার 

মাঠ পয �ায় হেত আগত ইেনােভটরগণ, সংি�� ঊ�ত�ন কম �কত�াগণ এবং সহায়তাকারী কম �কত�াগণ িমেল এ কম �শালায় 

মতিবিনমেয়র এক বড় ��� �তির কের। ফেল ইেনােভটরগণ তােদর কায ��ম এই বড় পিরসের উপ�াপেনর �েযাগ �পেয় 

মাঠ পয �ােয়র কম �ে�ে� তােদর পাইলট বা�বায়েনর চ�ােল�স�হ �েল ধরার �েযাগ পান। ইেনােভটরগণ তােদর চ�ােল� 

�মাকােবলায় উ�ত�ন ক��পে�র সহায়তা কামনা কের।  

কম �শালায় আেলাচনায় উেঠ আেস িকভােব িবিভ� উ�াবকগণ িবিভ� চ�ােল�স�েহ �েখা�িখ হেয়েছন এবং িবেশষ 

���াপট এবং �কৗশল অবল�েন িকভােব এই সব সম�া সমাধান কেরেছন। িবষয়�েলা ভিব�েত �ক� বা�বায়েন 

গাইডলাইন িহেসেব ����ণ � �িমকা পালন করেব। উপি�ত �ধীম�লী মেন কেরন �য চ�ােল�স�হ �ক� বা�বায়েনর 

�াথিমক অব�ায় �দখা িদেল তা �মাকােবলা করা সহজ। �তরাং ইেনােভটরগণ �সবা প�িত সহিজকরেণর সময় তােদর 

িচ�া �চতনা উ�ত�ন ক�পে�র সােথ �শয়ার কের �ক� বা�বায়নেক �রাি�ত করেত পাের।  
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সারণী-২ 

Review Workshop on Innovation in Ministry of Fisheries and Livestock: Capturing 

Best Practices from the Field 
Date: 28 February, 2018 

                                       Venue: National Art Gallery, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka 
                 Organized by: Ministry of Fisheries and Livestock, Cabinet Division and a2i 
Programme 
 

Objectives: 

 Review innovation pilots & service delivery by the field level officers   

 Identify replicable ideas 

 Define pathway for replication of suitable ideas 

 

Program Outline 

Time Activity Facilitator Comment 

     Opening Session (Preparatory Part)  
9:00 am  Registration  Ministry of Fisheries and Livestock  
09.30am  Introduction & workshop background Mr. Towfiqul Arif , Joint Secretary & CIO, 

Ministry of Fisheries and Livestock 
 

9.40 Learning review Md. Mahbubur Rahman  
CapDev Expert, a2i Programme  

Innovators 
feedback  

9.50 Inaugural ceremony Md. Raisul Alam Mondal,  
Secretary. Ministry ofFisheries and 
Livestock 

 

10.00 Learning review (Compile PPT) And  Sadhan Chandra Sarker 
Domain Specialist, a2i Programme 

Compile PPT 
(Survey Monkey) 

10.15 Tea Back   
10.30  Categorization of pilot initiatives and group 

formation 
Ministry of Fisheries and Livestock & a2i   

10.40 Briefing showcasing of innovation pilots by 
category 

 Wall preparation/ 
Display 

10.50 Preparation of innovation pilots showcasing 
by the particiapants 

  

11.45 Innovation Pilots Result sharing  Farhana Shumi,a2i  Dr. Amitavo 
Chakrabarty, & 
Sadhan Chandra 
Sarker   

12.00 Showcase of innovation pilots visit by the 
Ministry of Fisheries and Livestock’s 
representative 

 Wall visits & 
discussions 

12:55 Compilation & identification of replicable 
ideas 
- Group work 

Ministry of Fisheries and Livestock MoFL  will require 
to deploy 
experienced 5-6 
officers   

01.00 Modification of wall Showcasing & practice 
for presentation  

Ministry of Fisheries and Livestock & a2i   

01:15 Lunch & Prayer break  
02.00 What next: Take away Ministry of Fisheries and Livestock & a2i   

02.15 Short briefing & summaries on preparatory 
part 

Tawfiqul Arif , Joint Secretary & CIO, 

Ministry of Fisheries and Livestock 
 

                            Innovation Showcasing & Closing Ceremony  
03.00 pm Showcase visit by the Honorable guests  Mr. Towfiqul Arif , Joint Secretary & CIO, 

Ministry of Fisheries and Livestock 
 



 

19 

 

03.45 pm Open discussion session moderation  Manik Mahmud 
Capacity Development Specialist,  
a2i Programme, PMO  

Open discussion & 
closing ceremony 
moderated by Manik 
Mahmud 

 - Presentation on replicable  
innovation pilots 

Mr. Towfiqul Arif , Joint Secretary & CIO, 
Ministry of Fisheries and Livestock 

  

  
 

- Remarks of Special Guests 

Mr. Kabir Bin Anwar  
Director General (Administration), Prime 
Minister’s Office & Project Director, a22i 
Programme  

 

 Mr. N.M Zeaul Alam, 
Secretary (Coordination & Reforms) 
Cabinet Division 

 

 - Remarks by Chief Guest Mr. Narayon Chandra Chanda,M.P. 
Minister, Ministry of Fisheries and 
Livestock 

 

04.45 Vote of Thanks   Md. Raisul Alam Mondal, 
Secretary.Ministry ofFisheries and 
Livestock 
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মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র মাঠ পয �ােয়র কম �কত�াগণ ক��ক গত ২৮/০২/২০১৮ ি�. তািরেখ 
�দিশ �ত পাইলট �ক�স�েহর তািলকা। 

�ারণী-৩ 
 
ক. �মিরন িফশারীজ একােডিম 
�িমক 
নং 

বা�বায়নকারী কম �কত�া পাইলট উে�ােগর নাম কায ��ম  

১. �লঃ কেণ �ল নজ�ল ইসলাম, �মিরন 
িফশারীজ একােডিম, �মাবাইল নং 
০১৭৬৯৭৬১৪৫০ 

িশেরানামঃ ই-ক�ােডট �সবা এ� 
�ােনজেম� সািভ �স 

ছা�েদর �সবা �দান সহিজকরণ। 

খ. মৎ� অিধদ�রঃ 
২.  জনাব সেরাজ �মার িমি�, উপেজলা 

মৎ� অিফস, ��িরয়া, �লনা 
�মাবাইল নং 

িশেরানামঃ মৎ� স�সারণ �সবা 
সহিজকরেণর লে�� ওয়াড �িভি�ক 
মাছ ও িচংিড়চাষ িবষয়ক �া�মান 
�সবা কম ��িচ 

 

 এককভােব সকল চািষর িনকট 
�সবা �দান স�ব নয়; 

 ১২৬ জন �িশ�ক �তিরর 
মা�েম মৎ�চািষেদর �সবা 
�দান অ�া�ত রাখা হেয়েছ; 

 ১২০০০-১৩০০০ চািষ �িত 
বছর এ প�িতেত �সবা পাে�; 

 ১২০০০-১৩০০০ ঘ�া সময় 
�া�য় হে�। 

৩.  জনাব জিহ�ন নবী 
খামার �ব�াপক, �মৗলভীবাজার, 
�মাবাইল নং ০১৭২৩৩৮৮৪২৩ 

িশেরানামঃ িনিবর �যাগােযাগ 
�াপেনর মা�েম মাছচাষ �সবা 
সহিজকরণ ও চািষেদর ডাটােবইজ 
�তির 
 

 সকল অিফেস সরকাির িসম 
থাকেব; 

 সকল �সবা ঐ িসম �থেক পােব; 

 চািষ ডাটােবইজ �তিরকরণ; 

 অ�াপস �তিরর কায ��ম 
চলমান; 

৪.  জনাব �মাঃ কাম�ল হাসান সরকার, 
িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�া, 
পাবনা সদর 
�মাবাইল নং 01746710230 
 

িশেরানামঃ মৎ� বাত�া �মাবাইল 
অ�াপস 
 

 িভিডও ধারণ কের একাকায় 
�লাকাল �িভ চ�ােনেল �চার; 

 ওেয়বেপাট �ােলর মা�েম 
মৎ�চাষ স�সারণ; 

 ত� ��ি� �বহােরর মা�েম 
�াি�ক জনেগাি�েক 
মাছচাষ/�ব�াপনায় উ�ু�করণ; 

৫.  জনাব �মাঃ নািসর উি�ন, িসিনয়র 
উপেজলা মৎ� কম �কত�া, �ি�গ� 
সদর; �মাবাইল নং 
01710580676 
 

িশেরানামঃ ��ি� �বহার কের 
মৎ� পরামশ � চািষর �দাড়েগাড়ায় 

 

 আেগ চািষ অিফস আসেতা এখন 
অিফস চািষর িনকট যায়; 

 খা� িবে�তার কােছ চািষ 
�সবা �হণ কের, খা� 
িবে�তার �দাকােন উপেজলা 
অিফেসর �মাবাইল ন�র 
সরবরাহ করা হেয়েছ/ 
ইউিডিসসহ; 

 �জেল প�ীেত �সবা �মাবাইেলর 
মা�েম �দান করা হয়; 
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 বােকরগ� �থেক �� হেয়িছল 
এখন �ি�গ� এ চলমান 
রেয়েছ। 

৬.  তারাপদ �চৗহান 
িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�া,  
পাব �তী�র-িদনাজ�র 
িদনাজ�র ০১৭১৭৭৮৬১৭৬ 

মৎ� খা� লাইেস� �াি� সহিজকরণ 
৫জনেক ন�ন প�িতেত লাইেস� 
�দান করা হেয়েছ। 

 �সবা �দান চলমান ; 
 

৭.  জনাব আ�স সালাম 
উপেজলা মৎ� কম �কত�া 
ওসমানী নগর, িসেলট 
�মাবাইল নং-০১৭১০-৪৫২৭৯৫ 

িশেরানামঃ হাওড় অ�েল ��ের 
জনসাধারণ মােছ চােষ উ��করণ 
 

 �জেল ডাটােবইজ �তির; 

 চািহদািভি�ক �িশ�ণ �দান; 

 Case/Pen culture-এর 
চািষেদর পরামশ � �সবা �দান; 

 �াথিমক পয �ােয় রেয়েছ। 
৮.  ফনী� চ� সরকার, িসিনয়র 

উপেজলা মৎ� কম �কত�া, 
�গালাপগ�, িসেলট ০১৭১৬৪৮৯৪০৫ 
 

লাগসই মাছচাষ িবষয়ক �িশ�ণ 
প�িত 
 

 চািহদািভি�ক �িশ�ণ �দান; 

 �ফস�ক/�পাটাল ইত�ািদর 
মা�েম �িশ�ণ চািহদা িন�পন। 

৯.  জনাব �মাঃ �লতান মাহ�দ 
িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�া 
�লাউড়া, �মৗলভীবাজার 
01722386630 

মৎ� র�ািনর �েযাগ �ি�র মা�েম 
�বেদিশক ��া অজ�ন এবং মাছচািষর 
স�ক দাম �াি� িনি�তকরণ 

 �লাউড়া �ল ব�র হেত মাছ 
র�ানী করা হে�; 

 ১ ল� ৭৬ হাজার ১৭০ �কিজ 
মাছ ভারেত র�ানী হেয়েছ। 

১০. জনাব �মাঃ মিন��ামান 
�জলা মৎ� কম �কত�া, �ফনী 
�মাবাইল নং 01718489669 

িশেরানামঃ চািষর �দাড়েগাড়ায় 
�া�মান মৎ�চাষ ��ি� �সবা 
িনি�তকরণ 
 

 দাগন�ঞা উপেজলায় পাইল�ং 
হে�; 

 চািষ ডাটােবজ �তিরকরণ; 

 হাটবাজাের অ�ায়ী ক�া� কের 
�িশ�ণ �দান; 

 এসএমএস এর মা�েম ত� 
�সবা �দান। 

১১. জনাব �মাঃ মিন��ামান 
�জলা মৎ� কম �কত�া, �ফনী 
�মাবাইল নং 01718489669 

িশেরানামঃ এ�েসল �� �বহার কের 
ত� �সবা �দান 

 এ িবষেয় অ�াপস �তির করেত 
আ�িহ; 

১২.  জনাব হািদউ�ামান উপেজলা মৎ� 
কম �কত�া, তালা, সাতি�রা, �মাবাইল 
নং ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ 

িশেরানামঃ মৎ�চাষ ��ের বাফার 
��ান ��ি� �বহার (��ি� উ�াবন) 

 

 ১ম �শােকিসংএ ��ের �ট� 
করার পরামশ � �দান করা 
হেয়িছল। 

১৩.  জনাব হািদউ�ামান উপেজলা মৎ� 
কম �কত�া, তালা, সাতি�রা, �মাবাইল 
নং ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ 

িশেরানামঃ পািনর িপএইচ িনণ �েয় 
জ� কম খরেচর প�িত িনধ �ারণ 

 �উবওেয়েলর পািনর পরী�া 
সমা�। 

১৪.  জনাব হািদউ�ামান উপেজলা মৎ� 
কম �কত�া, তালা, সাতি�রা, �মাবাইল 
নং ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ 

�পানামাছ পিরবহেন এেরেটড িফস 
�া�েপাট � 

 �পানা পিরবহন �াংেক �াটারী 
চািলত এরােটড �বহার করা হয়; 

 �িলং �চ�ার রাখা হেয়েছ। 
১৫.  জনাব হািদউ�ামান উপেজলা মৎ� 

কম �কত�া, তালা, সাতি�রা, 
০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ 

িশেরানামঃ িনজ� ওেয়বসাইট �তিরর 
মা�েম ত� �সবা �দান 

 কায ��ম চলমান 

১৬.  সাধন চ� সরকার, িসিনয়র উপেজলা 
মৎ� কম �কত�া, �নায়াখালী সদর 

িশেরানামঃ মৎ� পরামশ � অ�াপস 
�তিরর মা�েম ত� �সবা �দান 

 �রি�েকেটড 
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০১৭১৮০০৫১৭৫ 
১৭.  জনাব �মাঃ কাম�ল ইসলাম 

িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�া 
কলাপাড়া,প�য়াখালী 
�মাবাইল নং-01716537730 

িশেরানামঃ �েদ বাত�ায় মৎ� চাষ 
(�মাবাইল �মেসজ) 
(মৎ�চািষেদর চািহদািভি�ক ��ি� 
�সবা �দান) 

 �মাবাইল অ�াপ� �শােকিসং এ 
উে�াধন করা হেয়েছ, ডাটা 
�ভিলেডশেনর পর �রি�েকশেনর 
িস�া�। 

গ. �ািণস�দ অিধদ�র 
১৮. ডাঃ অিমতাভ চ�ব�ী 

ইউএলও (এল/আর) 
�ািণস�দ অিধদ�র, ঢাকা। 
�মাবাইল নং- 

িশেরানামঃ ইউিনয়ন �ািণস�দ �সবা 
�ক� �াপন 

 39� উপেজলার 01� কের 
ইউিনয়েন বাি�বািয়ত হে�;  

 আগামী অথ©বছের আরও 50� 
উপেজলার 01� কের ইউিনয়েন 
বা�বায়ন করা হেব। 

১৯.  �মাঃ �সাহরাব �হােসন অিফসার 
ইনচাজ� (আইিস� শাখা) 
�ািণস�দ  অিধদ�র, ঢাকা। 
�মাবাইল নং ০১৭১১৪৮৯০২৩ 

িশেরানামঃ �মাবাইল এস.এম.এস-এর 
মা�েম িবনা�ে� অিধদ�েরর �সবা 
�দান 

 �মাবাইল এস এম এস এর 
মা�েম িবনা�ে� �দেশর �ত�� 
অ�েল �ািণস�পদ স�িক�ত 
সকল সম�ার �াথিমক সমাধান 
�দান করা হয়। এই সািভ �স� 
বাংলােদেশর সবখােন সবসময়  
( ২৪ ঘ�া ) পাওয়া। 

২০.  ডা: �মাঃ �মাখেল�র রহমান 
িভএস 
�জলা �ািণ হাসপাতাল, গাজী�র। 
�মাবাইল নং  

িশেরানামঃ লাইভ�ক ডােয়রী  �মাবাইেলর মা�েম �ািণস�দ 
ত� �সবা �দান; 

 গাজী�র �জলায় পাইেলা�ং করা 
হেব। 

২১.  ডা. �মা. হািফ�র রহমান 
�জলা �ািণস�দ কম �কত�া 
িঝনাইদহ,  
�মাবাইল নং01719-272101 

িশেরানামঃ িপ.িপ.আর. �রাগ 
�িতেরাধ ও িনয়�েণ শতভাগ �কা 
�দান 

 ছাগল/�ভড়ার িপিপআর �রাগ 
িনয়�ণ �সবা �দান; 

 যেশার এবং িঝনাইদহ �জলার 
�িত� উপেজলায় �রি�েকশন 
করা হেব। 

২২.  ডা. ���াহ �মা: আহসান 
�ভেটিরনাির অিফসার 
�কি�য় �গা-�জনন ও �� খামার, 
সাভার, ঢাকা। 
�মাবাইল নং- 01712-751816 

িশেরানামঃ �ন�ল পয �ােয় �কা �দান 
কম�র মা�েম গবািদ�ািণ ও হ�স-
�রিগর �কা �দান �সবা সহিজকরণ 

 হ�স-�রগী ও গবািদপ�র �কা 
�দা�নর মা�েম �রাগ িনয়�ণ; 

 ঢাকা �জলার সাভার উপেজলায় 
�নরায় পাইল�ং করা হেব। 

২3.  ডাঃ ফারহানা জাহান 
�ভেটিরনাির সাজ�ন 
চ�দ�র সদর, চ�দ�র। 
�মাবাইল নং- 01734-049681 

িশেরানামঃ �ণ�ল পয �ােয় গবািদ�ািণ 
পালন ও গ� ����করণ �িশ�ণ ও 
ঔষধ সরবরাহ 

 গবািদপ� ����করেণ �িশ�ণ 
�সবা �দান; 

 চ�দ�র সদর উপেজলায় �নরায় 
পাইল�ং করা হেব। 

২4.  ডা: �মাঃ আ�ল মিজদ 
উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া  
তােনার, রাজশাহী 
�মাবাইল নং- 01712-021720 

িশেরানামঃ �াম িভি�ক গবািদপ� ও 
হ�স-�রিগর �রাগ �িতেরাধ ও 
িচিকৎসা �সবায় �িণস�দ �সবা 
ক�া� �াপন 

 হ�স-�রগী ও গবািদপ�র �কা 
�দা�নর মা�েম �রাগ িনয়�ণ; 

 রাজশাহী �জলার তােনার 
উপেজলায় পাইল�ং করা হেব। 

২5. ডা. পলাশ সরকার 
�ভেটিরনাির সাজ�ন 
বােকরগ�, বিরশাল 
�মাবাইল নং- 01721-010791 

িশেরানামঃ িডিজটাল প�িত 
�বহােরর মা�েম �ি�ম �জনন 
কায ��ম সহিজকরণ �ক� 

 �ি�ম �জনন সং�া� 
কায�েমর ডাটা সংর�ণ 

 গাভীর �জেনর সময় িনধ �ারণ 
�ব �ক �ব�া �হণ; 
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 পরবত�েত সারা �দশ �ািপ 
বা�বায়ন করা হেব। 

২6. ডা. এ এস এম সােদ�র রহমান 
উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া 
সা��া�র, গাইবা�া। 
�মাবাইল নং- 01710415257 

িশেরানামঃ আ�িনক �ি�ম �জনন 
�সবার মা�েম গভ�ধারেনর হার �ি�, 
মান স�� বা�র এবং অিধক �ধ 
উৎপাদন িনি�তকরণ 

 �ি�ম �জনন সং�া� 
কায�েমর ডাটা সংর�ণ গাভীর 
�জেনর সময় িনধ �ারণ �ব �ক 
�ব�া �হণ; 

 গাইবা�া �জলার সা��া�র 
উপেজলায় �নরায় পাইল�ং 
করা হেব। 

২7.  ডা. কানাই লাল �ণ �কার 
�জলা �ািণস�দ কম �কত�া, মা�রা। 
�মাবাইল নং-01712-167061 

িশেরানামঃ �পিভি�ক ঘাস চােষর 
মা�েম �ািণ�ি�র �যাগান 
িনি�তকরণ 

 গবািদপ�র স�জ ঘােসর ঘাটিত 
�রেণ ঘাষ চােষ উ�ু�করণ; 

 মা�রা সদর ও অ� এক� 
উপেজলায় �নরায় পাইল�ং 
করা হেব। 

২8.  ড. �সয়দ আলী আহসান  
উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া 
(এল/আর)  
�ািণস�দ অিধদ�র, বাংলােদশ, 
ঢাকা।  
�মাবাইল নং-01715-156911 

িশেরানামঃ ই-�ভেটিরনাির সািভ �স: 
�ািণস�দ �সবা সহিজকরণ 

 সফটওয়�ারিভি�ক  
�ািণস�েদর স�সারণ ও 
�িকৎসা �সবা সহিজকরণ; 

 �গাপালগ� �জলার কািশয়ানী 
এবং গাজী�র সদর উপেজলায় 
পাইল�ং করা হেব; 

 এখন software �তিরর কাজ 
চলমান। 

২9.  ডা: ��দ র�ন িম� 
উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া 
নািলতাবাড়ী, �শর�র 
�মাবাইল নং-01712-553350 

িশেরানামঃ �ল আি�নায় ঘােসর 
বাগান 

 গবািদপ�র স�জ ঘােসর ঘাটিত 
�রেণ ঘাষ চােষ উ�ু�করণ; 

 �শর�র �জলার নািলতাবাড়ী 
উপেজলায় �নরায় পাইল�ং 
করা হেব। 

30.  ডা: এ.িব.এম সাই��ামান 
�জলা �ািণস�দ কম �কত�া  
�মৗলভীবাজার,  
�মাবাইল নং-01819-828662 

িশেরানামঃ জনগেণর �দারেগাড়ায় 
�ািণ �া�� �সবা �পৗছােনা 

 হ�স-�রগী ও গবািদপ�র �কা 
�দান ও িচিকৎসা �সবার মা�েম 
প� �া�� �সবা িনি�তকরণ; 

 �মৗলভীবাজার �জলার সদর 
উপেজলায় পাইল�ং করা হেব। 

৩1.  Wv: �সয়দ আলতাফ �হােসন 
উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া 
আমতলী, বর�না 
�মাবাইল নং-01759-448347 

িশেরানামঃ হ�স-�রগীর �কা বীজ 
িবতরণ সহিজকরণ 

 হ�স-�রগী ও গবািদপ�র �কা 
�দা�নর মা�েম �রাগ িনয়�ণ; 

 বর�না �জলার আমতলী 
উপেজলায় �নরায় পাইল�ং 
করা হেব। 

৩3.  ডা. �মাঃ আ� সাঈদ সরকার 
উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া 
�গৗির�র, ময়মনিসংহ 
�মাবাইল নং- 01711-707710 

িশেরানামঃ �াি�ক �ষেকর 
�দারেগাড়ায় গাভী ও বকনার �ি�ম 
�জনন �সবা �দান 

 খামারী ��াড়েগাড়ায় �ি�ম 
�জনন �সবা �পৗেছ �দয়া; 

 ময়মনিসংহ �জলার �গৗির�র 
উপেজলায় �নরায় পাইল�ং 
করা হেব। 
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৩3.  ডা: ওয়ািজর আহেমদ 
উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া, 

ি�শাল, ময়মনিসংহ 
�মাবাইল নং-01711-076757 

 
 

িশেরানামঃ িনরাপদ �য়লার মাংস 
উৎপাদন ও বাজারজাত সহিজকরণ। 

 িনরাপদ �য়লার মাংস উৎপাদন 
ও বাজারজাতকরেণ খামারীেদর 
উ�ু�করণ; 

 ময়মনিসংহ �জলার ি�শাল এবং 
�লবািড়য়া উপেজলায় �নরায় 
পাইল�ং করা হেব। 

34. ডা. �মাঃ িমজা�র রহমান 
উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া, 

�লবািড়য়া, ময়মনিসংহ 
�মাবাইল নং-01716-042833 

িশেরানামঃ িনরাপদ �য়লার মাংস 
উৎপাদন ও বাজারজাত সহিজকরণ। 

 িনরাপদ �য়লার মাংস উৎপাদন 
ও বাজারজাতকরেণ খামারীেদর 
উ�ু�করণ; 

 ময়মনিসংহ �জলার ি�শাল এবং 
�লবািড়য়া উপেজলায় �নরায় 
পাইল�ং করা হেব। 

ঘ. বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�ল 
৩5.  ডাঃ �গাপাল চ� িব�াস 

�ড�� �রিজ�ার 
বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি�ল, 
৪৮, কাজী আলাউি�ন �রাড,  
ঢাকা-১০০০। 
�মাবাইল নং:- ০১৭১৫৪৫৪৬৭৭। 

িশেরানামঃ িবিড �ভট �হ�লাইন।  ডা�ার ডাটােবজ হালনাগাদকরণ; 

 অ�া� �সবা সংি�� ত� 
হালনাগাদকরণ; 

 �সবা �িহতােদর কােছ ত� 
�পৗঁেছ �দয়া। 

ঙ. বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন 
৩6.  জনাব �মাঃ মা��ল আলম, 

�ব�াপক, বা�বায়ন িবভাগ, �ধান 
কায �ালয়, বামউক, ঢাকা, �মাবাইল 
নং 01716379408 

িশেরানামঃ কা�াই �লেক �মাবাইল 
মিনটিরং �স�ার �াপন 

 �জনন �মৗ�েম কা�াই �লেকর 
িনজন জলাশেয় িবিভ� �ােন 
িডম ওয়ালা মা মাছ আহরণ ব� 
করা; 

 অৈবধ মাছ আহরণ সর�ামািদর 
�বহার �রাধ করা; 

 �লেকর অভ��ের িব�মান 
মৎ� অভয়া�েম অৈবধভােব 
মাছ িশকার ব�করণ 

 মৎ� আইন বা�বায়ন; 

 �জেলেদর সেচতনতা �ি��লক 
কায ��ম পিরচালনা; 

 মৎ� িশকাের লাইেস� �দােন 
উ�ু�করণ। 

৩7.  জনাব �মাঃ শাম��ামান, �ব�াপক 
পিরক�না িবভাগ, �ধান কায �ালয়, 
বামউক, ঢাকা, �মাবাইল নং 

িশেরানামঃ কা�াই �লেক উৎপািদত 
মাছ িডিজটাল ��েল পিরমাপকরণ 

 মােছর স�ক পিরমাণ িন�পন; 

 মােছর �ণগতমান আেগর �চেয় 
আরও ভাল থােক; 

 অ� সমেয় অিধক পিরমাণ মাছ 
পিরমাপকরণ; 

 ওজেন ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�তকরণ; 

 মাছ পিরমােপর ��ে� 
মৎ�জীবী/মৎ� �বসায়ী 
এবং সংি�� কম �কত�া ও 
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কম �চারীেদর ম�কার সে�হ 
�রী�তকরণ। 

৩8.  জনাব �মাঃ আ�ল হািলম সরকার 
�ব�াপক, িবপণন িবভাগ 
�ধান কায �ালয়, বামউক, ঢাকা 
�মাবাইল নং 

িশেরানামঃ অনলাইেন ফরমািলন �� 
মাছ িব�য় কায ��ম 

 মােছর �ণগতমান িন�য়তা 
�দান; 

 সময় ও �ম সা�য়; 

 �া��কর পিরেবেশ মাছ 
িবপনন। 

৩9.  জনাব �মাঃ �র আলম,  িফস 
�েসিসং সহকারী, িবপণন িবভাগ 
�মাবাইল নং 

িশেরানামঃ িবএফিডিসর সােথ 
�বসরকাির সং�ার �যৗথ উে�ােগ 
Ready to Cook  প� 
বাজারজাতকরণ 

 মাছ কাটা �ধায়া হেত 
ঝােমলা��করণ; 

 �ড ��েডড �মাড়েক 
সংর�েণর কারেণ মােছর 
�ণগতমান অ�� থােক; 

 পিরেবশ �ষণ হেত র�া পাওয়া 
যায়; 

 সময় ও �ম সা�য় হয়। 
চ. বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট 
40. জনাব �মাঃ আহসা�ল কবীর, 

�ব�ািনক 
কম �কত�া, বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, 
�মাবাইল নং 01617853056 

িশেরানামঃ িবএলআরআই িফডমা�ার 
�মাবাইল এি�েকশন 

 সাভার, �গাদাগাড়ী ও বাঘাবাড়ী 
এই িতন� উপেজলায় 
�রি�েকশন কায ��ম চলমান 
রেয়েছ; 

 মাননীয় ম�ী জনাব নারায়ন 
চ� চ�, এমিপ মেহাদয় গত 
২৮/০২/২০১৮ ি�ঃ তািরেখ 
উ� আ�পস� আ��ািনকভােব 
উে�াধন কেরন। 

41. জনাব �মাঃ খায়�ল বাশার, 
�ব�ািনক কম �কত�া, �ািণ উৎপাদন 
গেবষণা িবভাগ 
�মাবাইল নং- ০১৯৩৭২৪৪২৯১ 

িশেরানামঃ Bioscope 
Training 

 িবএলআরআই ক��ক �দ� 
��ি�িভি�ক �িশ�ণস�েহর 
�লকচার লাইেভ সরাসির 
�দখেত পারেব; 

 �য �কান সময় ওেয়বসাইট হেত 
ধারণ�ত �াশ� সং�হ করেত 
পারেব। 

৪2.  জনাব �মাঃ ফয়�ল �হাসাইন 
িমরাজ, �ব�ািনক কম �কত�া, 
�মাবাইলনং- ০১৯২৬৫৩৩৬৪২ 

িশেরানামঃ �� খামার �ব�াপনায় 
�মাবাইল এ�াি�েকশনিভি�ক ি�িডং 
ক�ােল�ার উ�াবন 

 এ�াি�েকশন� �বহার কের 
খামারীরা খামাের না িগেয়ও 
খামােরর স�ক �জনন 
�ব�াপনা তদারিক করেত 
পারেব; 

 �য়ংি�য় এলােম �র মা�েম 
গাভী গরম হওয়া ও বা�া 
�দােনর স�া� তািরখ স�েক� 
�ব � হেত অবিহত হেত পারেব। 
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ছ. বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি���উট 
৪3. �মাঃ আ�ল বাশার 

উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া 
ও �ক� পিরচালক 
চ�দ�র� নদী �কে� ইিলশ গেবষণা 
উইং �াপন �মাবাইলঃ 
০১৭১৭৬৭১৮১৯, ই-�মইলঃ 
mabashar.bfri@gmail.com 

িশেরানামঃ কা�াই �লক ইনফরেমশন 
িবএফআরআই নামক �মাবাইল অ�াপস 

 �মাঃ আ�ল বাশার উ��তন 
�ব�ািনক কম �কত�ােক অ�াপ� 
উ�াবন কেরেছন। 

 

৪4.  �মাহা�দ শিহদউ�াহ 
িসে�ম এনািল� 
সদর দ�র, বাংলােদশ মৎ� 
গেবষণা ইনি��উট, �মাবাই নং 
০১৮১৩-২২৬৭৬৬, ই-�মইলঃ 
systemanalyst@fri.gov.bd 

িশেরানামঃ বাংলােদশ মৎ� গেবষণা 
ইনি��উেটর কম �চারীেদর িসিপএফ 
িহসাব সহিজকরণ 

 অিফেসর �সবা সিজকরণ 

৪5.  �মাঃ মিশউর রহমান 
�ব�ািনক কম �কত�া 
�া� পািন �ক�, বাংলােদশ মৎ� 
গেবষণা ইনি��উট 
�মাবাইলঃ ০১৭১৭-০১৩২৬৪ 
ই-�মইলঃ riad24 2@gmail.com 

িশেরানামঃ বাংলােদশ মৎ� গেবষণা 
ইনি��উেটর ই-�িশ�ণ �ব�াপনা 

 অিফেসর �সবা সিজকরণ 
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সারণী-৪ 

�শােকিসং কম �শালায় অংশ�হণকারীগণ এবং অিতিথ�ে�র তািলকা 

 

 জনাব নারায়ন চ� চ�, এমিপ, মাননীয় ম�ী, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়;  

 জনাব �মাঃ রইছউল আলম ম�ল, সিচব, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়; 

 জনাব এন এম িজয়াউল আলম, সিচব (সম�য় ও সং�ার), মি�পিরষদ িবভাগ; 

 জনাব অ�ণ মালাকার, অিতির� সিচব, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়; 

 জনাব �তৗিফ�ল আিরফ, ��সিচব (�-ইেকানিম) ও িচফ ইেনােভশন অিফসার; 

 জনাব িদলদার আহমদ (অিতির� সিচব), �চয়ার�ান, বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

 জনাব �সয়দ আিরফ আজাদ, মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র, বাংলােদশ; 

 জনাব �মাঃ আই�ল হক, মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র,বাংলােদশ ; 

 ড. না� রাম সরকার, মহাপিরচালক, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��উট; 

 ড. ইয়ািহয়া মাহ�দ, মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট;  

 জনাব এস কিরম, উপপিরচালক, মৎ� ও �ািণস�দ ত� দ�র; 

 জনাব মািনক মাহ�দ, ক�াপািস� �ডেভলপেম� ��শািল� a2i ��া�াম; 

 জনাব সাধন চ� সরকার, ডিমন এ�পাট �, এ�আই ��া�াম; 

 ডাঃ অিমতাব চ�বত�, ডিমন এ�পাট �, এ�আই ��া�াম; 

 জনাব অেশাক �মার িব�াস, কলসালেট�, এ�আই ��া�াম; 

 ইেনােভটর অংশ�হণকারী একচি�শ (৪১)জন  ; 

 মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এর অিধন� সং�াস�েহর �িতিনিধ এবং a2i ��া�াম এর িনব �ািচত সদ���।  

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় ও অধীন� সং�া হেত িরেসাস � পাস �ন: 
 জনাব �মাঃ �তৗিফ�ল আিরফ, ��সিচব ও িচফ ইেনােভশন অিফসার, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়; 

 জনাব �মাঃ ���াহ, পিরচালক, বাংলােদশ  গেবষণা ইনি��উট, ময়মনিসংহ; 

 জনাব �মাঃ ইউ�ফ খান, উপ�ধান, মৎ� অিধদ�র, রমনা ঢাকা; 

 জনাব �মাঃ আ� �িফয়ান, সহকারী পিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র,বাংলােদশ, ফাম �েগট, ঢাকা; 

 জনাব আলমগীর কবীর, সহকারী পিরচালক, মৎ� অিধদ�র, রমনা ঢাকা; 

 ড. এিবএম ��া�র রহমান, উপেজলা �ািণস�দ কম �কত�া, �ািণস�দ অিধদ�র, বাংলােদশ, ফাম �েগট, 

ঢাকা; 

 
 


