
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 

পররচালক, সম্প্রসারণ-এর েপ্তর 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

কৃরিখামার সড়ক, ফাম মদগট, ঢাকা-১২১৫। 

 

নংঃ  ৩৩.০১.০০০০.২০০.০০৬.০০১.১৫.৪১৯                                                                     তাররখ  ১৯/০৫/২০১৬ রি  

 

মহাপররচালক 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর  

বাংলাদেশ, ঢাকা । 

 

রবিয়  প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর ইদনাদেশন টিদমর সোর কার্ মরববরণী প্রসদে । 

 

উপর্য মক্ত রবিদয়র প্রপ্ররিদত আপনার সেয় অবগরতর জন্য জানাদনা র্াদে প্রর্, গত ১৯.০৫.২০১৬ তাররখ পররচালক (সম্প্রসারণ) এর সোপরতদে 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর ইদনাদেশন টিদমর একটি সো অনুরিত হয় । কম মকতমাদের তারলকাসহ উক্ত সোর কার্ মরববরণী  প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহদনর জন্য প্রপ্রররত হদলা।  

 

সংর্যরক্ত  

১. সোর কার্ মরববরণী- দুই পৃিা  

 

                                   /  

 

 (রবশ্বরজৎ েট্টাচার্য্ম) 

পররচালক (সম্প্রসারণ) 

ও 

সোপরত, ইদনাদেশন টিম, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

 বাংলাদেশ, ঢাকা। 

 

 

 

জ্ঞাতাদথ ম ও কার্ মাদথ ম 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 কম মকতমা, র্দশার, সমন্বয়ক  ইদনাদেশন টিম, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 

৪ । প্রমা  প্রসাহরাব প্রহাদসন, োরয়েপ্রাপ্ত কম মকতমা, আইরসটি ও সাে মার শাখা, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 

৫ । অরেরজ  কুমার প্রমােক , ববজ্ঞারনক কম মকতমা, এলই শাখা, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 



 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর  ইদনাদেশন  টিদমর সোর কার্ মরববরণী 

সোপরত                   রবশ্বরজৎ েট্টাচার্য্ম, পররচালক (সম্প্রসারণ), প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

তাররখ                     ১৯/০৫/২০১৬ রি  

সময়                       সকাল  ৯:৩০ ঘটিকা 

স্থান                        পররচালক-এর অরফস কি  

 

সোয় উপরস্থত সেস্যবৃদের তারলকা  

ক্ররমক নং কম মকতমার নাম ও পেবী স্বাির  

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

অরিেপ্তর ও সেস্য, ইদনাদেশন টিম  

স্বািররত 

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

সেস্য, ইদনাদেশন টিম 

স্বািররত 

০৩. ড. প্রমা  আবু সুরফয়ান, অরতররক্ত প্রজলা প্রারণসম্পে কম মকতমা, র্দশার, সমন্বয়ক  

ইদনাদেশন টিম, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

স্বািররত 

০৪. প্রমা  প্রসাহরাব প্রহাদসন, োরয়েপ্রাপ্ত কম মকতমা, আইরসটি ও সাে মার শাখা প্রারণসম্পে 

অরিেপ্তর ও সেস্য সরচব, ইদনাদেশন টিম 

স্বািররত 

০৫. অরেরজ  কুমার প্রমােক , ববজ্ঞারনক কম মকতমা, এলই শাখা, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর স্বািররত 

 
 

সোপরত মদহােয় উরপস্থত সকলদক স্বাগত জারনদয় সোর কার্ মক্রম আরম্ভ কদরন। রতরন জানান প্রারণসম্পে অরিেপ্ত    

                                             ২১/০৫/২০১৬   রিত হদব । উক্ত কম মশালায় সরচব, মৎস্য ও 

প্রারণসম্পে মন্ত্রনালয় প্রিান অরতরথ রহদসদব উপরস্থত থাকদবন । মন্ত্রীপররিে রবোদগর োরপ্রাপ্ত সরচব (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব 

এনএম রজয়াউল আলম রবদশি অরতরথ রহদসদব উপরস্থত থাকদবন । উক্ত কম মশালাটি োলোদব সম্পদের জন্য ইদনাদেশন করমটির  

সকল সেস্য প্রক আন্তররকোদব কাজ করার জন্য আহবান জানান ।  

  

ড. প্রমা  আবু সুরফয়ান , সমন্বয়ক, ইদনাদেশন টিম, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর সোয় জানান, সারা প্রেদশ ২৬ টি ইদনাদেশন 

উদযাগ চলমান আদে । মাঠ পর্ মাদয়র ইদনাদেটরদের তাদের কাদজর অগ্রগরত সম্পরকমত ররদপাট ম প্রোদনর জন্য পত্র প্রপ্ররণ করা 

প্রদয়াজন । রতরন আরও জানান, উক্ত কম মশালায় ইদনাদেটরদের কার্ মক্রম প্রশা-প্রকরসং এর মাধ্যদম প্রেশ মদনর ব্যবস্থা করা হদব । এই 

কম মশালার জন্য এটুআই প্রপ্রাগ্রাম, প্রিানমন্ত্রী কার্ মালয় সারব মক সহদর্ারগতা প্রোন করদব বদল জানাদনা হদয়দে ।  

 

ডা  প্রমা  সরহদুল ইসলাম, উপপররচালক (প্রারণস্বাস্থয ও প্রশাসন-১), প্রারণসম্পে অরিেপ্তর ও সেস্য, ইদনাদেশন টিম সোয় 

জানান, মাঠ পর্ মাদয়র ইদনাদেটরদের সাদথ রবোগীয় উপপররচালকদের প্রক উক্ত কম মশালায় অংশগ্রহদনর প্রদয়াজনীয়তার গুরুে তুদল 

িদরন । রতরন জানান, ইদনাদেশন কার্ মক্রদম সকদলর সরিরলত প্রদচষ্টা খুবই প্রদয়াজন । রতরন আরও জানান  ‘‘ইউরনয়ন প্রারণসম্পে 

প্রসবাদকন্দ্র প্ররতিা’’ শীিক  ইদনাদেশন উদযাগটি মাঠ পর্ মাদয় প্রররিদকশদনর জন্য দ্রুত রসদ্ধান্ত প্রনয়া হদব ।  

 



 

২। এতেরবিদয় আদলাচনাদন্ত রনন্মরূপ রসদ্ধান্ত গ্রহীত হয় - 

 

1)       ২১/০৫/২০১৬                        মাঠ পর্ মাদয়র ইদনাদেটরদের পত্র প্রপ্ররন করা হদব । উপপররচালক 

(প্রারণস্বাস্থয ও প্রশাসন-১), প্রারণসম্পে অরিেপ্তর,  প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করদবন । 

2) উক্ত কম মশালার জন্য একটি working paper              । সমন্বয়ক, ইদনাদেশন টিম, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করদবন । 

3) উক্ত কম মশালার venue                        (         ও      -১),               ,           

               । 

 

 

সোয় আর প্রকান আদলাচনা না থাকায় সোপরত মদহােয় উপরস্থত সকলদক িন্যবাে জ্ঞাপদনর মধ্য রেদয় সোর সমারপ্ত প্রঘািনা 

কদরন। 

                                                                                                                                     /  

 

 (রবশ্বরজৎ েট্টাচার্য্ম) 

পররচালক (সম্প্রসারণ)ও 

সোপরত, ইদনাদেশন টিম, 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

বাংলাদেশ, ঢাকা। 


