
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
পররচালক, সম্প্রসারণ-এর েপ্তর 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 
কৃরিখামার সড়ক, ফার্মদগট, ঢাকা-১২১৫। 

 
নংঃ  ৩৩.০১.০০০০.২০০.০০৬.০০১.১৫.১৬০                              তাররখ  ০৬/০২/২০১৬ রি  
 

মহাপররচালক 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর  

বাংলাদেশ, ঢাকা । 

রবিয়  প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর ইদনাদেশন রটদমর সোর কার্যরববরণী প্রসদে । 

উপরু্যক্ত রবিদয়র প্রপ্ররিদত আপনার সেয় অবগরতর জনয জানাদনা যাদে প্রয, গত ২৫.০১.২০১৬ তাররখ পররচালক 

(সম্প্রসারণ) এর সোপরতদে প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর ইদনাদেশন রটদমর একরট সো অনুরিত হয় । কর্মক্াদের তারলকাসহ 

উক্ত সোর কার্যরববরণী  প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহদনর জনয প্রপ্রররত হদলা।  

         

সংর্যরক্ত  
১. সোর কার্যরববরণী- দুই পৃিা  
 

স্বািররত/ 
(রবশ্বরজৎ েট্টাচার্যয) 

পররচালক (সম্প্রসারণ) 
ও 

সোপরত, ইদনাদেশন রটম, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 
 বাংলাদেশ, ঢাকা। 

 
 
 
জ্ঞাতাদে ও কার্যাদে অনুরলরপ     
 
১ । ডা  প্রমা  সরহদুল ইসলাম, উপপররচালক (প্রারণস্বাস্থয ও প্রশাসন-১), প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 
 
২ । ডা  প্রমা  ররফকুল ইসলাম, প্রকল্প পররচালক, রসরডএমরপ-২, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 
  
৩ । ড. প্রমা  আবু সুরফয়ান, অরতররক্ত প্রজলা প্রারণসম্পে কর্মক্া, যদশার, সমন্বয়ক  ইদনাদেশন রটম, প্রারণসম্পে 
অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 

৪ । প্রমা  প্রসাহরাব প্রহাদসন, োরয়েপ্রাপ্ত কর্মক্া, আইরসরট ও সার্ভার শাখা, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 

৫ । অরেরজত কুমার প্রমােক , ববজ্ঞারনক কর্মক্া, এলই শাখা, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 

 



প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর  ইদনাদেশন  রটদমর সোর কার্যরববরণী 

সোপরত                   রবশ্বরজৎ েট্টাচার্যয, পররচালক (সম্প্রসারণ), প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

তাররখ                     ২৫/০১/২০১৬ রি  

সময়                       সকাল  ১১:০০ ঘরটকা 

স্থান                        পররচালক-এর অরফস কি  

 

সোয় উপরস্থত সেসযবৃদের তারলকা  

ক্ররমক 
নং 

কর্মক্ার নাম ও পেবী স্বাির  

০১. ডা  প্রমা  সরহদুল ইসলাম, উপপররচালক (প্রারণস্বাস্থয ও প্রশাসন-১), 
প্রারণসম্পে অরিেপ্তর ও সেসয, ইদনাদেশন রটম  

স্বািররত 

০২. ডা  প্রমা  ররফকুল ইসলাম , প্রকল্প পররচালক, রসরডএমরপ-২, 
প্রারণসম্পে অরিেপ্তর ও সেসয, ইদনাদেশন রটম 

স্বািররত 

০৩. ড. প্রমা  আবু সুরফয়ান, অরতররক্ত প্রজলা প্রারণসম্পে কর্মক্া, যদশার, 
সমন্বয়ক  ইদনাদেশন রটম, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

স্বািররত 

০৪. প্রমা  প্রসাহরাব প্রহাদসন, োরয়েপ্রাপ্ত কর্মক্া, আইরসরট ও সার্ভার শাখা 
প্রারণসম্পে অরিেপ্তর ও সেসয সরচব, ইদনাদেশন রটম 

স্বািররত 

০৫. অরেরজত কুমার প্রমােক , ববজ্ঞারনক কর্মক্া, এলই শাখা, প্রারণসম্পে 
অরিেপ্তর 

স্বািররত 

 

০২। সোপরত মদহােয় উপরস্থত সকলদক স্বাগত জারনদয় সোর কার্যক্রম আরম্ভ কদরন। রতরন জানান প্রয, গত 
১৯.০১.২০১৬ তাররদখ মরন্ত্রপররিে রবোগ ও প্রিানমন্ত্রীর কার্যালদয়র উদেযাদগ “জনদসবায় উদ্ভাবন” রবিয়ক প্রসাশযাল 
রমরডয়া সংলাপ অনুরিত হয় । উক্ত সংলাপ অনুিাদন ডা  অরমতাে চক্রবর্, উপদজলা প্রারনসম্পে কর্মক্া, কুরড়গ্রাম সের 
(ব্মাদন PhD প্রকাদে অিযয়নরত), ইউরনয়ন পর্যাদয় প্রারণস্বাস্থয প্রসবা সম্প্রসারদনর লদিয “ইউরনয়ন প্রারণসম্পে প্রসবাদকন্দ্র 
প্ররতিা” শীর্ষক তার উদ্ভাবনী উদেযাগরট উপস্থাপন কদর । পরবর্দত উদ্ভাবনী উদেযাগরট Replicate করার রবিদয় মৎসয ও 
প্রারণসম্পে মন্ত্রণালয়-এর সরচব মদহােয় রেক-রনদেশনা প্রোন কদরন । প্রস প্রপ্ররিদত আগারম ৪/২/২০১৬ ইং তাররদখ 
প্রারণসম্পে অরিেপ্তদর a2i প্রপ্রাগ্রাদমর আওতায় প্ররশিনপ্রাপ্ত ইদনাদেটরদের রনদয় একরট কর্মশালা অনুিাদনর সারিক প্রস্তুরত 
রনদয় রবস্তাররত আদলাচনা হয় । উক্ত কর্মশালায় সরচব, মৎসয ও প্রারণসম্পে মন্ত্রণালয়, প্রিান অরতরি রহদসদব উপরস্থত 
িাকদত সেয় সম্মরত জ্ঞাপন কদরদেন। ডা  প্রমা  সরহদুল ইসলাম, উপপররচালক (প্রারণস্বাস্থয ও প্রশাসন-১)সোয় জানান, 
রবোগীয় উপপররচালকবৃে প্রক এ কর্মশালায় সংর্যক্ত করদল উদ্ভাবনী উদেযাগরট সকল রবোদগ Replicate করা সহজতর 
হদব । সোপরত মদহােয় আগামী ৪/২/২০১৬ ইং তাররদখ প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর কর্মশালারট সুেরোদব সম্পদের লদিয  
সবাইদক আন্তররকোদব কাজ করার আহবান জানান ।  

০৩। ড.প্রমা  আবু সুরফয়ান, সমন্বয়ক  ইদনাদেশন রটম, সোয় প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর ইদনাদেশন কর্মপররকল্পনা-২০১৬-
এর খসড়া উপস্থাপন কদরন । রতরন আরও জানান ইদনাদেশন কর্মপররকল্পনারট ২১ জুন, ২০১৫ তাররখ মরন্ত্রপররিে রবোগ 
করু্তক জাররকৃত “উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনা প্রনয়ন ও মূলযায়ন রনদেরশকা, ২০১৫ অনুসরণপুিক প্রস্তুত করা হদয়দে ।সোয় 



ইদনাদেশন কর্মপররকল্পনারট রনদয় রবস্তাররত আদলাচনা হয় । কর্মপররকল্পনারট রকছু পররব্ন ও পররমার্জনপুিক মন্ত্রণালদয় 
প্রপ্ররণ করার রবিদয় সোয় রবস্তাররত  আদলাচনা হয় এবং এ রবিদয় মতামত প্রোন করা হয় ।  

০৪। সোয় ইদনাদেশন কার্যক্রদমর একরট বারর্ষক প্ররতদবেন প্রনয়দনর জনয রেকরনদেশনা প্রোন করা হয় । আগামী সোয় 
একরট খসড়া বারর্ষক প্ররতদবেন উপস্থাপদনর জনয সমন্বয়ক  ইদনাদেশন রটম প্রক রনদেশনা প্রোন করা হয় ।  

০৫। এতেরবিদয় আদলাচনাদন্ত রনন্মরুপ রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়   

 আগামী ৪/২/২০১৬ ইং তাররদখ প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর a2i প্রপ্রাগ্রাদমর আওতায় প্ররশিনপ্রাপ্ত ইদনাদেটরদের রনদয় 
কর্মশালারট সুেরোদব সম্পদের লদিয উপপররচালক (প্রারণস্বাস্থয ও প্রশাসন-১), প্রারণসম্পে অরিেপ্তর প্রদয়াজনীয় 
বযবস্থা গ্রহন করদবন। 

 প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর ইদনাদেশন কর্মপররকল্পনা-২০১৬, পররব্ন ও পররমার্জনপুিক অরত দ্রুততার সাদি 
মন্ত্রণালদয় প্রপ্ররদণর জনয সমন্বয়ক  ইদনাদেশন রটম প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহন করদবন। 

 ইদনাদেশন কার্যক্রদমর বারর্ষক পূর্নাে প্ররতদবেন আগামী সোয় উপস্থাপদনর জনয ড.প্রমা  আবু সুরফয়ান ও 
অরেরজত কুমার প্রমােক োরয়ে পালন করদবন।   

 

সোয় আর প্রকান আদলাচনা না িাকায় সোপরত মদহােয় উপরস্থত সকলদক িনযবাে জ্ঞাপদনর মিয রেদয় সোর সমারপ্ত 
প্রঘািনা কদরন। 

 

                                                          স্বািররত/ 

                                                  (রবশ্বরজৎ েট্টাচার্যয) 
                                                   পররচালক (সম্প্রসারণ)ও 

                                                   সোপরত, ইদনাদেশন রটম, 
                                                    প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 
                                                    বাংলাদেশ, ঢাকা। 

 


