গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
কৃিষ ম ণালয়
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
আইিসিট সল
ইেনােভশন সভার কাযিববরণী

ড. কৃ পদ হালদার
পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা) ও ইেনােভশন অিফসার, ি ।
সভার তািরখ
০৯/০১/২০২০ইং
সভার সময়
সকাল ১০.০০ ঘিটকা।
ান
মহাপিরচালক মেহাদেয়র সভা ক ।
উপি িত
পিরিশ "ক"।
আেলাচ সূিচ (ক): িবগত সভার কাযিববরণী িনি তকরণ।
সভাপিত

আেলাচ সূিচ (খ): ০৯/০১/২০২০ তািরেখ অ ি ত সভার িস া বা বায়ন অ গিত।

নং

আেলাচ িবষয়

গৃহীত িস া ও বা বায়ন অ গিত

১.

রাইস ড র মাবাইল ও ওেয়ব
অ াপস উে াধেনর তািরখ
িনধারণ

১.১ মহাপিরচালক মেহাদয় কতৃক সময় াি সােপে উে াধেনর তািরখ িনধারণ করা হেব।
১.২ আইিসিট িডিভশন সফটওয় ার কায়ািলিট টি ং স টার কতৃক রাইস ড র মাবাইল ও ওেয়ব
অ াপস এর কায়ািলিট যাচাই সং া সনদ দান করা হেয়েছ।
১.৩ ইেতামেধ মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনেদশ েম ি ’র রাইস ড র িটম কতৃক উ অ াপস পিরবী ণ
করা হেয়েছ।

২.

ি র বািষক উ াবন কমপিরক না
২০১৯-২০ অ যায়ী বা বায়ন
অ গিত ও অধ-বািষক -মূল ায়ন
িতেবদন আেলাচনা

১.১ বািষক উ াবন কমপিরক না ২০১৯-২০ এর কায ম ১৩.১
‘উ াবনগেণর উ াবনী উেদ াগ বা বায়ন কমপিরক না (ক ােল ার) ণয়ন কায ম পিরবী ণ’ মাতােবক ০৫
িদনব াপী ইেনােভশন কমশালা থেক া উ াবনী উেদ াগসমূহ িনে া িস া অ যায়ী বা বায়ন করেত হেব।
ক) লবণা অ েল ধান চােষর যুি প ােকজ সরবারহ-উ াবনী ধারণার িশেরানাম সংেশাধনপূবক পাইলিটং
বা বায়ন করেত হেব।
খ) মুেঠােফােন বালাইনাশক মূল ায়ন তথ -উ াবনী ধারণািট সবা সহিজকরণ (SPS) িহেসেব পাইলিটং
বা বায়ন করেত হেব।
গ) শ িব াস সবা-উেদ ােগর পাইলিটং বা বায়ন করেত হেব।
ঘ) ি ডার বীজ িবতরেণ ুেদ বাতা রণ-উ াবনী উেদ ােগর পাইলিটং কায ম স সারণপূবক আেরা নতুন
সবা ( মাবাইল ব ংিকং এর মাধ েম পেম ট ইত ািদ) যু করেত হেব।
ঙ) ঘেরর ডা ার-উ াবনী উেদ াগিট মাবাইল/ওেয়ব অ াপস উ য়েনর মাধ েম বা বায়েনর উেদ াগ হণ করেত
হেব।
১.২ ি র বািষক উ াবন কমপিরক না ২০১৯-২০ অ যায়ী বা বায়েনর অব াহত রাখেত হেব।
১.৩ বািষক উ াবন কমপিরক না ২০১৯-২০ এর অধ-বািষক অ গিত িতেবদন ১৫/০১/২০২০ তািরেখ কৃিষ
ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।

২.

ি র বািষক জাতীয়
াচার
কমপিরক না ২০১৯-২০২০
অ যায়ী বা বায়ন
অ গিত আেলাচনা

২.১ বািষক জাতীয়
াচার কমপিরক না ২০১৯-২০ এর আইিসিট ও ইেনােভশন সং া কায ম েলা
যথাযথভােব বা বায়েনর উেদ াগ হণ করেত হেব।
২.২ িবিভ িবভাগ, শাখা ও আ িলক কাযালয় কতৃক িরত িসিটেজন চাটােরর তথ সমূহ হালনাগাদপূবক ওেয়ব
পাটােল আপেলােডর ব ব া হণ করেত হেব।

৩.

ি র বািষক কমস াদন চু◌্ি
২০১৯-২০ অ যায়ী বা বায়ন
অ গিত পযােলাচনা

৩.১ ি র বািষক কমস াদন চুি ২০১৯-২০ অ যায়ী আইিসিট, উ াবন ও সবা সহিজকরণ সং া
কমসূচকসমূহ বা বায়ন অব াহত রাখেত হেব।

১

৪.

৫.

৬.

ইেনােভশন িটেমর সদ বৃ েক বািষক উ াবন কমপিরক না ২০১৯-২০ এর কায ম ৯.১ অ যায়ী উ াবকগণেক শংসাসূচক উপ-আ ািনক
উ াবনী
প / সনদপ /
/পুর ার/উ াবনী েণাদনা দােনর অংশ িহেসেব তকৃত খসড়া সনদপ পরবতী সভায়
েণাদনা
উপ াপনপূবক চূড়া করেত হেব।
সনদপ /
/পুর ার দান
এবং
ইেনােভশন কায েমর মািসক
অ গিত
পযােলাচনা সভায় উপি ত
ইেনােভশন
িটেমর সদ বৃে র স ানী
দান িবষয়ক
আেলাচনা
ইেনােভশন িটেমর সদ গেণর
উ াবন সং া অিধকতর
অিভ তা অজেনর লে উ াবনিবষয়ক সফল কায ম চলমান
এমন দশসমূেহ
েময়ােদ
িশ ণ/কমশালায় রেণর
েয়াজনীয় ব ব া হণ
িবিবধ

বািষক উ াবন কমপিরক না ২০১৯-২০ এর কায ম ৯.৩ অ যায়ী ইেনােভশন িটেমর সদ গেণর উ াবন
সং া অিধকতর অিভ তা অজেনর লে িবেদেশ িশ া সফর/ িশ ণ/নেলজ শয়ািরং া ােম রেণর
িনিম
েয়াজনীয় আিথক সং ােনর জ পিরচালক, এনএিটিপঃ ফজ-২ বরাবর তকৃত খসড়া প
রণপূবক
েয়াজনীয় যাগােযােগর উেদ াগ হণ করেত হেব।

৭.১ ি ’র সদর দ র ও সকল আ িলক কাযালেয় ই-নিথ কায ম জারদারকরেণর অংশ িহেসেব ইনহাউজ িশ ণ ব ব া অব াহত রাখেত হেব।
৭.২ িত মােসর ১ম স ােহ ইেনােভশন কায েমর মািসক অ গিত পযােলাচনা আেয়াজন করেত হেব।

পিরেশেষ, সভায় আর কান আেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি

ঘাষণা কেরন।

ড. কৃ পদ হালদার
পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা)
ও ইেনােভশন অিফসার, ি ।
ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.০৯.০২১.১৯.২৩

তািরখ:

১০ মাঘ ১৪২৬
২৪ জা য়াির ২০২০

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) :
১) ইেনােভশন িটেমর সকল সদ বৃ ।
২) ি ি পাল ািনং অিফসার, পিরক না ও মূল ায়ন , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট।

ড. মাঃ ইসমাইল হােসন
িচফ সাইি টিফক অিফসার

২

