ইন োনেশ আইডিয়োর মোধ্যনম উদ্ভোডিত ‘‘ইউড য় প্রোডিসম্পদ সসিোনেন্দ্র প্রডতষ্ঠো” মোঠ পর্যোনয় সম্প্রসোরনির লনযয
প্রোডিসম্পদ অডধ্দপ্তনরর ের্মশোলোর েোর্যডিিরিীঃ

সেোপডতঃ

অজয় কুমোর রোয়
মহোপডরচোলে, প্রোডিসম্পদ অডধ্দপ্তর, ঢোেো।

প্রধ্ো অডতডিঃ

জ োি সমোঃ মোেসুদুল হোসো খো
সডচি, মৎসয ও প্রোডিসম্পদ মন্ত্রিোলয়
িোংলোনদশ সডচিোলয়, ঢোেো।

তোডরখঃ

০৪/০২/২০১৬

সময়ঃ

সেোল ১০.০০ ঘডিেো

স্থো ঃ

অডধ্দপ্তনরর সনেল েয

সেোয় উপডস্থত সদসযবৃনের তোডলেো পডরডশষ্ঠ ‘‘ ে ’’ সত সদখোন ো হল।

০২।

সেোপডত মনহোদয় উপডস্থত সেলনে স্বোগত জোড নয় সেোর েোর্যক্রম আরম্ভ েনর । ডতড

প্রোডিসম্পদ মন্ত্রিোলয় মনহোদয়-সে আজনের এই অনুষ্ঠোন
কৃতজ্ঞতো ও ধ্ যিোদ জ্ঞোপ

েনর । ডতড

সেোয় জো ো

প্রধ্ো

সডচি, মৎসয ও

অডতডি ডহনসনি উপডস্থত িোেোর জ য ডিনশষেোনি

সে, গত ১৯/০১/২০১৬ তোডরনখ মডন্ত্রপডরষদ ডিেোগ ও

প্রধ্ো মন্ত্রীর েোর্যোলনয়র উনদযোনগ ‘‘জ নসিোয় উদ্ভোি ’’ ডিষয়ে সসোসযোল ডমডিয়ো সংলোপ অনুডষ্ঠত হয়। উক্ত সংলোপ
অনুষ্ঠোন

প্রোডিসম্পদ অডধ্দপ্তনরর পয সিনে এেডি উদ্ভোি ী উনদযোগ উপস্থোপ েরো হয়। িোঃ অডমতোে চক্রির্তী,

উপনজলো প্রোডিসম্পদ ের্মের্তো, কুডিগ্রোম সদর (ির্তমোন ডপএইচডি সেোনে অধ্যোয় রত) উদ্ভোি ী উনদযোগডি উপস্থোপ
েনর । তোর উদ্ভোি ী উনদযোগ ‘‘ইউড য়

প্রোডিসম্পদ সসিোনেন্দ্র’’ মোঠ পর্যোনয় সরডিনেনির লনযয আজনের এই

ের্মশোলো।

সডচি, মৎসয ও প্রোডিসম্পদ মন্ত্রিোলয় সেোয় প্রিনম উদ্ভোি ী উনদযোগডি কুডিগ্রোম সদনর সফলেোনি
িোস্তিোয়ন র জ য অডধ্দপ্তনরর ের্মের্তোনদর ধ্ যিোদ জো ো । এ উনদযোগডি মোঠ পর্যোনয় সরডিনেশন র েোডরগরী ডদে
পর্যোনলোচ োর জ য ডতড

আজনের এই ের্মশোলোয় সিোইনে আহিো

জো ো । ডতড

জো ো , উদ্ভোি ী উনদযোগডি

সরডিনেি েরনত অনের প্রনয়োজ হনত পোনর। ডেেোনি এই অনের সংস্থো হনি সস ডিষনয় এ ের্মশোলো সিনে এেডি
ডদে ড নেশ ো প্রদোন র জ য ডতড

অনুনরোধ্ জো ো । উদ্ভোি ী উনদযোগডি সরডিনেি েরোর আনগ এর গু গতমো

ও

সিেসই েরনির ডিষনয়র উপর আনলোচ ো েরোর উপর গুরুত্বআনরোপ েনর । ডতড জো ো , a2i ডিডজিোল িোংলোনদশ
ডিড র্মোন েোজ েনর েোনে। প্রোডিসম্পদ অডধ্দপ্তর অিযোহত েোনি এ েোনজ অংশগ্রহি েনর েোনে।

সেোয় সডচি মনহোদয় আরও জো ো , ইন োনেশ

েোনজর জ য অডধ্দপ্তনরর ের্মের্তোনদর উৎসোডহত েরোর

লনযয পুরস্কোর/সোডিডফনেি প্রির্তন র িযিস্থোর জ য ড নেশ ো প্রদো

েনর । ডতড

অডধ্দপ্তনর এেডি ডমডিয়ো সসল

স্থোপন র উপর গুরুত্ব আনরোপ েনর এিং েোর্যক্রমনে আরও গডতশীলতো ও প্রচোনরর জ য প্রেোশ ো প্রনয়োজ মনর্ম মত
প্রেোশ েনর ।

জ োি মোড ে মোহমুদ, েযোপোডসডি সিেলপনমন্ট সেশোডলষ্ট, a2i সেোয় জো ো সে, সরডিজোনরিরসহ প্রোিডমে
সরোগ পডরচর্যোর েন্ত্রপোডতসমুহ ইউড য়
উপনজলো/ইউড য়

পডরষনদর সচয়োরমযো

মনহোদয়নদরনে এ েোজডিনত সংডিষ্ট েনর

তহডিনলর মোধ্যনম সংগ্রনহর উপর সজোর সদ

। এনত সেো

ইউড য় িোসী উপকৃত হনল অ য

সচয়োরমযো মনহোদয়ও এ েোনজ উৎসোহী হনয় উনদযোগী ভূডমেো স নি িনল ডতড মতোমত প্রেোশ েনর । পডরচোলে,
গর্ভ যোন্স ইন োনেশ

ইউড ি, প্রধ্ো মন্ত্রীর েোর্যোলয় সেোয় জো ো , আমোনদর-সে সীডমত সম্পদ ও সলোেিল ড নয়ই

জ গ নে ডেেোনি েোল সসিো প্রদো েরো েোয় সস ডদনে জর ডদনত হনি। ডতড ইউ.ডি.ডস-এর সলোেিল িযিহোনরর
মোধ্যনম সসিোডি জ গন র সদোরনগোিোয় সপৌছোন োর উপর গুরুত্ব আনরোপ েনর ।

মহোপডরচোলে, প্রোডিসম্পদ অডধ্দপ্তর সেোয় জো ো , a2i আমোনদরনে ইন োনেশ

েোর্যক্রম গ্রহনির সুনেোগ

েনর ডদনয়নছ। এই সুনেোগ সে েোনজ লোডগনয় আমোনদরনে সময় ও িযয় েমোন োর মোধ্যনম সসিোডিনে জ গন র
সদোরনগোিোয় সপৌছোনত হনি। ডতড আজনের এই সেোয়, উদ্ভোি ী উনদযোগডি সরডিনেি েরোর সযনে, ডে ডে ঝুঁডের
সম্মুখী হনত পোনর সস ডিষনয় ডি ডরত আনলোচ োর আহিো জো ো ।
ের্মশোলোর ডিতীয় পর্যোনয় ের্মের্তোনদরনে েনয়েডি গ্রুনপ ডিেক্ত েনর িোঃ অডমতোে চক্রির্তীর উদ্ভোি ী
উনদযোগডি সরডিনেি েরোর সযনে ের্মপডরেল্প ো প্রিয়ন র লনযয ডিস্তোডরত আনলোচ ো হয়। গ্রুপডেডিে আনলোচ ো
উপস্থোপ েরো হয়।

এতদডিষনয় আনলোচ োনে ড ম্নরূপ ডসদ্ধোে গ্রহীত হয়ঃ

(১)

প্রোিডমেেোনি উদ্ভোি ী উনদযোগডি ০৭ ডি ডিেোনগর ০৭ ডি ড র্বোডচত উপনজলোর ০১ ডি ইউড য়ন িোস্তিোয়
িযিস্থো স য়ো হনি। ডিেোগীয় উপপডরচোলেগি প্রডত ডিেোনগ আনলোচ ো েনর এেডি ইউড য়

ড র্বোচ

েনর

সংডিষ্ট উপনজলোর U.L.O সে এ ডিষনয় উনদযোগী হওয়োর িযিস্থো ড নি । সজলো প্রোডিসম্পদ ের্মের্তো এ ডিষনয়
সহোয়তো প্রদো েরনি ।

(২)

ইন োনেিরবৃে(স্থো ীয় ডে.এস/ইউ.এল.ও)স্থো ীয় উপনজলো/ইউড য়
উদ্ভোি ী উনদযোগডির সফলতো জোড নয় অনুপ্রোডিত েনর

পডরষনদর সচয়োরমযো

উনদযোগডি িোস্তিোয়ন

মনহোদয়নদরনে

উপনজলো/ইউড য়

পডরষদ

সিনে িোনজি সংস্থোন র িযিস্থো ড নি ।

(৩)

উনদযোগডি িোস্তিোয়ন র জ য পূর্নোঙ্গ ের্মপডরেল্প ো ও িোনজি প্রিয়

েরো হনি।

েোর্যক্রম প্রডতমোনস মহোপডরচোলে িরোির পোঠোন োর জ য ইন োনেিরবৃে িযিস্থো ড নি ।

িোস্তিোয়

পরিডর্ত

(৪)

প্রোডিসম্পদ অডধ্দপ্তনরর ের্মের্তোনদর ইন োনেশ

েোর্যক্রনম উৎসোহ প্রদোন র জ য পুরস্কোর/সোডিডফনেি

প্রির্তন র িযিস্থো েরো হনি।

(৫)

অডধ্দপ্তনর এেডি ডমডিয়ো সসল স্থোপ ও েোর্যক্রম প্রচোনরর জ য প্রেোশ োর িযিস্থো েরো হনি।

সেোয় আর সেো

আনলোচ ো

ো িোেোয় সেোপডত মনহোদয় উপডস্থত সেলনে ধ্ যিোদ জ্ঞোপন র মধ্য ডদন

সেোর সমোডপ্ত সঘোষ ো েনর ।

স্বোযডরত/

(অজয় কুমোর রোয়)
মহোপডরচোলে (অঃ দোঃ)
প্রোডিসম্পদ অডধ্দপ্তর, ঢোেো।

