গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পররচালক, সম্প্রসারণ-এর েপ্তর
প্রারণসম্পে অরিেপ্তর
কৃরিখামার সড়ক, ফার্মদগট, ঢাকা-১২১৫।
নংঃ ৩৩.০১.০০০০.২০০.০০৬.০০১.১৫.৩৮৫
মহাপররচালক

তাররখ ০৪/০৪/২০১৬ রি

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা ।
রবিয় প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর নদনাদশশন রটদমর সশার কা্যবরববরণী প্রসদগে  ।
উপর্যুক্ত রবিদয়র প্রপ্ররিদত আপনার সেয় অবগরতর জনয জানাদনা যাদে প্রয, গত ৩১.০৩.২০১৬ তাররখ পররচালক
(সম্প্রসারণ) এর সশাপরতদে প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর নদনাদশশন রটদমর একরট সশা অনুরিত হয় । কর্মকর্তাদের
তারলকাসহ উক্ত সশার কা্যবরববরণী প্রদয়াজনীয় বযব্া ্রহহদনর জনয প্রপ্রররত হদলা।
সংর্যরক্ত
১. সশার কা্যবরববরণী- দুন পৃিা

স্বািররত/
(রবশ্বরজৎ শট্টাচা্যবয)
পররচালক (সম্প্রসারণ)
ও
সশাপরত, নদনাদশশন রটম, প্রারণসম্পে
অরিেপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

জ্ঞাতাদে ও কা্যবাদে অনুরলরপ
১ । ডা প্রমা সরহদুল নসলাম, উপপররচালক (প্রারণস্বা্য ও প্রশাসন-১), প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২ । প্রমা আবু তাদহর মৃিা, উপপররচালক (প্রারণস্বা্য ও প্রশাসন-২), প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ,
ঢাকা(আমরন্ত্রত সেসয)।
৩ । ডা প্রমা ররফকুল নসলাম, প্রকল্প পররচালক, রসরডএমরপ-২, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪ । ড. প্রমা আবু সুরফয়ান, অরতররক্ত প্রজলা প্রারণসম্পে কর্মকর্তা, যদশার, সমন্বয়ক নদনাদশশন রটম, প্রারণসম্পে
অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৫ । প্রমা প্রসাহরাব প্রহাদসন, োরয়েপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আনরসরট ও সার্ভার শাখা, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ,
ঢাকা।
৬ । অরশরজত কুমার প্রমােক , ববজ্ঞারনক কর্মকর্তা, এলন শাখা, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর নদনাদশশন রটদমর সশার কা্যবরববরণী
সশাপরত

রবশ্বরজৎ শট্টাচা্যবয, পররচালক (সম্প্রসারণ), প্রারণসম্পে অরিেপ্তর

তাররখ

৩১/০৩/২০১৬ রি

সময়

সকাল ৯:৩০ ঘরটকা

্ান

পররচালক-এর অরফস কি

সশায় উপর্ত সেসযবৃদের তারলকা
ক্ররমক

কর্মকর্তার নাম ও পেবী

স্বাির

নং
০১.

ডা প্রমা সরহদুল নসলাম, উপপররচালক (প্রারণস্বা্য ও প্রশাসন-১),

স্বািররত

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর ও সেসয, নদনাদশশন রটম
০২.
০৩.
০৪.

প্রমা আবু তাদহর মৃিা, উপপররচালক (প্রারণস্বা্য ও প্রশাসন-২),
প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা(আমরন্ত্রত সেসয)।
ডা প্রমা ররফকুল নসলাম , প্রকল্প পররচালক, রসরডএমরপ-২,
প্রারণসম্পে অরিেপ্তর ও সেসয, নদনাদশশন রটম
ড. প্রমা আবু সুরফয়ান, অরতররক্ত প্রজলা প্রারণসম্পে কর্মকর্তা, যদশার,

স্বািররত
স্বািররত
স্বািররত

সমন্বয়ক নদনাদশশন রটম, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর
০৫.

প্রমা প্রসাহরাব প্রহাদসন, োরয়েপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আনরসরট ও সার্ভার শাখা

স্বািররত

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর ও সেসয সরচব, নদনাদশশন রটম
০৬.

অরশরজত কুমার প্রমােক , ববজ্ঞারনক কর্মকর্তা, এলন শাখা, প্রারণসম্পে

স্বািররত

অরিেপ্তর

সশাপরত মদহােয় উরপ্ত সকলদক স্বাগত জারনদয় সশার কা্যবক্রম আরম্ভ কদরন। রতরন জানান প্রারণসম্পে
অরিেপ্তর কর্তুক উদ্ভারবত ‘‘নউরনয়ন প্রারণসম্পে প্রসবাদকদ্র প প্ররতিা’’ শীর্ষক উদেযাগরট মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কা্যবালদয়র
এটুআন প্রপ্রা্রহাম কর্তুক বযাপক প্রশংসা অর্জন কদরদে। উদ্ভাবনী উদেযাগরট মূখয সরচব, প্রিানমন্ত্রী কা্যবালদয়র
সঞ্চালনায় গত ১৯/০১/২০১৬ তাররদখ ‘‘জনদসবায় উদ্ভাবন’’ রবিয়ক প্রসাশযাল রমরডয়া সংলাদপ উপ্াপন করা হয়
এবং প্রশংরসত হয়। পরবর্তীদত উদ্ভাবনী উদেযাগরট প্রররিদকট করার জনয গত ০৪/০২/২০১৬ তাররদখ সরচব, মৎসয
ও প্রারণসম্পে মন্ত্রণালয় একরট রনদেশনা প্রোন কদরন। এন রনদেশনার আদলাদক প্রারণসম্পে অরিেপ্তর ‘‘নউরনয়ন
প্রারণসম্পে প্রসবাদকদ্র প প্ররতিা ’’ শীর্ষক উদেযাগরট ০৮রট রবশাদগর ০৮রট রনর্বারচত উপদজলার ০১রট কদর নউরনয়দন
পানলট কা্যবক্রম ্রহহদণর লদিয কর্মূচচী প্র্তুতপূর্বক প্রশাসরনক মন্ত্রণালদয় প্রপ্ররণ কদর। এন পদের আদলাদক মৎসয ও
প্রারণসম্পে মন্ত্রণালয় ২৩/০৩/২০১৬ তাররদখর স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১১৭.৯৯.০০২.১৬-২৫ পদের মািযদম
উদেযাগরট বাস্তবায়দনর প্রাক্করলত বযয় ১৭.৮৪ (সদতর লি চুরারশ হাজার) টাকা অরিেপ্তদরর রনজস্ব খাত
(উন্নয়ন/অনুন্নয়ন)হদত কা্যবক্রম চারলদয় প্রনয়ার জনয রনদেশনা প্রোন কদর।
সমন্বয়ক, নদনাদশশন করমরট সশায় জানান, উদেযাগরট মাঠ প্যবাদয় প্রররিদকশদনর জনয ০৮রট প্রররিজাদরটর,
০৮রট রকটবক্স, ০৮রট এনড্রদয়ড প্রমাবানর প্রফান, ফারিচার ও অনযানয আনুিারনক রজরনদসর প্রদয়াজন। এ রজরনসগুরল
রকশাদব সরবরাহ করা হদব প্রস সংক্রান্ত রবিদয় সশায় আদলাচনার আহবান জানান।
উপপররচালক (প্রশাসন) ও সেসয নদনাদশশন করমরট সশায় জানান, উপপররচালক (প্রকদ্র পীয়
প্রটার)প্রটরলদফাদন জানান প্রয, উদেযাগরট বাস্তবায়দনর জনয যথাযথ কর্তুপি হদত রনদেশনা প্রপদল প্রররিজাদরটর ও
রকটবক্স মাঠ প্যবাদয় সরবরাদহর বযব্া করা প্রযদত পাদর। উপপররচালক (প্রশাসন) আরও জানান, রনর্বারচত
নউরনয়দন ফারিচার সরবরাদহর জনয সংরিট প্রজলার প্রারণসম্পে কর্মকর্তা, সংরিট রবশাগীয় উপপররচালক এর সাদথ
পরামর্শক্রদম বযব্া ্রহহণ করদবন।
উপপররচালক (রহসাব ও বাদজট)ও আমরন্ত্রত সেসয সশায় জানান, উদেযাগরট প্রররিদকশদনর জনয বাদজট
সংক্রান্ত সকল রনদেশনা মাঠ প্যবাদয় প্রপ্ররদনর বযব্া প্রনওয়া হদব। রতরন সশায় জানান, নউরনয়ন রনর্বাচদনর প্রিদে

সংরিট রবশাগীয় উপপররচালক, প্রজলা প্রারণসম্পে কর্মকর্তা এবং উপদজলা প্রারণসম্পে কর্মকর্তা আদলাচনা কদর
রসদ্ধান্ত ্রহহণ করদবন।
ডা

প্রমা

ররফকুল নসলাম, সেসয, নদনাদশশন রটম সশায় জানান, উদ্ভাবনী উদেযাগরট মাঠ প্যবাদয়

সম্প্রসারদনর জনয সকল তথযারে পুনরায় রবদিিন পূর্বক প্রপ্ররণ করার জনয মতামত প্রোন কদরন।
নদনাদশশন করমরটর সেসয অরশরজৎ কুমার প্রমােক, প্রস্বোদসবী রনর্বাচদনর জনয উপপররচালক (কৃরেম
প্রজনন) মদহােদয়র সহায়তা প্রনওয়ার উপর মতামত প্রোন কদরন।
উপপররচালক (প্রশাসন) জানান, নদনাদশশন উদেযাগরট মাঠ প্যবাদয় বাস্তবায়দনর জনয অনযানয আনুিারগে ক
খরচ প্রমটাদনার রনরমত্ত উপপররচালক(রহসাব ও বাদজট)প্রদয়াজনীয় রনদেশনা মাঠ প্যবাদয় প্রপ্ররদণর বযব্া রনদত
পাদরন।
সমন্বয়ক,নদনাদশশন করমরট সশায় জানান, প্র্তুতকৃত কর্মূচরচরটদত ময়মনরসংহ রবশাদগর জনয ভুলবশত
রকদশারগঞ্জ প্রজলাদক রনর্বাচন করা হয়। খুলনা রবশাদগর প্রজলা রনর্বাচদনর প্রিদে কুরটয়ার পররবদর্ত খুলনা প্রজলাদক
রনর্বাচন করার জনয সশায় উপ্াপন করা হয়। সশাপরত মদহােয়, রকদশারগঞ্জ প্রজলার পররবদর্ত ময়মনরসংহ প্রজলার
সের উপদজলা রনর্বাচদনর জনয মত প্রোন কদরন। খুলনা রবশাদগ, খুলনা প্রজলার ডুমুররয়া উপদজলা রনর্বাচদনর জনয
সশায় মতামত প্রোন করা হয়।

২। এতেরবিদয় আদলাচনাদন্ত রনন্মরূপ রসদ্ধান্ত ্রহহীত হয় 1) উদ্ভাবনী উদেযাগরটর জনয প্রররিজাদরটর ও রকটবক্স সরবরাদহর লদিয উপপররচালক (প্রকদ্র পীয় প্রটার)-প্রক
পে প্রপ্ররণ করা প্রযদত পাদর। উপপররচালক (রহসাব ও বাদজট) প্রদয়াজনীয় বযব্া ্রহহণ করদবন।
2) ফারিচার ও অনযানয আনুিারনক খরচ প্রমটাদনার জনয সংরিট রবশাগীয় উপপররচালক, সংরিট প্রজলার
বাদজদট সং্াদনর বযব্া রনদবন। উপপররচালক (রহসাব ও বাদজট) মাঠ প্যবাদয় রেক রনদেশনা প্রোন
করদবন।
3) নউরনয়ন রনর্বাচদনর প্রিদে রবশাগীয় উপপররচালক, সংরিট প্রজলা ও উপদজলা কর্মকর্তাগন রসদ্ধান্ত ্রহহণ
করদব। উপপররচালক (প্রশাসন) রেক রনদেশনা প্রোন করদবন।
4) ময়মনরসংহ রবশাদগর জনয ময়মনরসংহ প্রজলার সের উপদজলা এবং খুলনা রবশাদগর জনয খুলনা প্রজলার
ডুমুররয়া উপদজলা রনর্বাচদনর রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সশায় আর প্রকান আদলাচনা না থাকায় সশাপরত মদহােয় উপর্ত সকলদক িনযবাে জ্ঞাপদনর মিয রেদয় সশার
সমারপ্ত প্রঘািনা কদরন।
স্বািররত/
(রবশ্বরজৎ শট্টাচা্যবয)
পররচালক (সম্প্রসারণ)ও
সশাপরত, নদনাদশশন রটম,

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

