
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 

পররচালক, সম্প্রসারণ-এর েপ্তর 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

কৃরিখামার সড়ক, ফাম মদগট, ঢাকা-১২১৫। 

 

নংঃ  ৩৩.০১.০০০০.২০০.০০৬.০০১.১৫.৪৫৭                                                                     তাররখ  ০২/০৫/২০১৬ 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 ২৮.০৪.২০১৬ 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  অরখল চন্দ্র , প্রজলা প্রারণসম্পে কম মকতমা, গাজীপুর 

৩ । ডা  প্রমা  ররফকুল ইসলাম, প্রকল্প পররচালক, রসরডএমরপ-২, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 

৪ । ড. প্রমা  আবু সুরফয়ান, অরতররক্ত প্রজলা প্রারণসম্পে কম মকতমা, র্দশার, সমন্বয়ক  ইদনাদেশন টিম, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 

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

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

৭ । ডা  প্রমা  মুখদলছুর রহমান, প্রেদটররনারর সাজমন, প্রজলা প্রারন হাসপাতাল , গাজীপুর 



 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর  ইদনাদেশন  টিদমর সোর কার্ মরববরণী 

সোপরত                   রবশ্বরজৎ েট্টাচার্য্ম, পররচালক (সম্প্রসারণ), প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

তাররখ                     ২৮/০৪/২০১৬ 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  অরখল চন্দ্র , প্রজলা প্রারণসম্পে কম মকতমা, গাজীপুর  স্বািররত 

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

সেস্য, ইদনাদেশন টিম 

স্বািররত 

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

ইদনাদেশন টিম, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

স্বািররত 

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

অরিেপ্তর ও সেস্য সরচব, ইদনাদেশন টিম 

স্বািররত 

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

০৭. ডা  প্রমা  মুখদলছুর রহমান, প্রেদটররনারর সাজমন, প্রজলা প্রারন হাসপাতাল , গাজীপুর  স্বািররত 

 
 

সোপরত মদহােয় উপরস্থত সকলদক স্বাগত জারনদয় সোর কার্ মক্রম আরম্ভ কদরন। রতরন জানান, মাননীয় প্রিানমন্ত্রী 

কার্ মালদয়র এটুআই প্রপ্রাগ্রাদমর মাধ্যদম সারাদেদশ প্রারণসম্পে অরিেপ্তর জনগদনর প্রোরদগাড়ায় প্রসবা প্রপৌছাদনার লদিয কাজ কদর 

র্াদে। বতমমান বারি মক কম মসম্পােন চুরক্ত অনুর্ায়ী ননুযতম ১টি প্রসবাদক সহজীকরদনর আওতায় আনার বাধ্যবািকতা রদয়দছ । 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর প্রাথরমক োদব প্রপারি ও প্রডইরী খামার প্রররজদেশন ও নবায়ন কার্ মক্রম সহজীকরদনর রসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছ।  

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

সোয় জানান, প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর প্রপারি ও প্রডইরী খামার প্রররজদেশন ও নবায়ন কার্ মক্রম সহজীকরদনর কাজটি পাইলট 

আকাদর প্রথদম গাজীপুর প্রজলায় করা হদব । এ ব্যাপাদর প্রজলা প্রারণসম্পে কম মকতমা, গাজীপুর প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করদব ।   

ডা  অরখল চন্দ্র , প্রজলা প্রারণসম্পে কম মকতমা, গাজীপুর সোয় জানান, গাজীপুর প্রজলার শ্রীপুর উপদজলায় এই প্রপারি ও 

প্রডইরী খামার প্রররজদেশন ও নবায়ন কার্ মক্রম সহজীকরদনর পাইলট কার্ মক্রমটি করা হদব। এরই অংশ রহদসদব আগামী 

০৫/০৫/২০১৬ ইং তাররদখ  stakeholder                                         ।  



সমন্বয়ক, ইদনাদেশন টিম, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর সোয় জানান, বতমমান ব্যবস্থাপনায় একটি খামার প্রররজদেশদনর জন্য প্রায় 

৩৭ রেন সময় লাদগ এবং এর ১৩ টি িাপ আদছ। একটি উপদজলা প্রারণসম্পে েপ্তদর দূরদূরান্ত হদত খামারীগণ খামার প্রররজদেশদনর 

জন্য উপদজলা সেদর আসা অদনক কষ্টকর। এই পদ্ধরতর সহরজকরদনর মাধ্যদম খামাররগন উপকৃত হদবন।  

 

 

২। এতেরবিদয় আদলাচনাদন্ত রনন্মরূপ রসদ্ধান্ত গ্রহীত হয় - 

 

1)       ০৫/০৫/২০১৬           stakeholder প্রের রনদয় একটি মতরবরনময় সো  গাজীপুর প্রজলায় অনুরিত হদব ।  

প্রজলা প্রারণসম্পে কম মকতমা, গাজীপুর, প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করদবন । 

2) উক্ত কম মশালার জন্য একটি power point presentation              । সমন্বয়ক, ইদনাদেশন টিম, 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করদবন । 

 

 

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। 


