
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কিৃষ ম ণালয় 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট 
আইিসিট সল

ইেনােভশন কায েমর মািসক অ গিত পযােলাচনা সভার কাযিববরণী

সভাপিত ড. কৃ  পদ হালদার 
 পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা) ও ইেনােভশন অিফসার, ি ।

সভার তািরখ ০৫/০৭/২০২০ইং।
সভার সময় সকালঃ ১০.০০ ঘিটকা।

ান মহাপিরচালক মেহাদেয়র সে লন ক ।
উপি িত সংযিু  মাতােবক।

আেলাচআেলাচ   সিূচসিূচ ( (কক):): িবগত সভার কাযিববরণী িনি তকরণ।  
আেলাচআেলাচ   সিূচসিূচ ( (খখ): ): ০৫/০৭/২০২০ তািরেখ অ ি ত সভার িস া  বা বায়ন অ গিত।   

  নংনং আেলাচআেলাচ   িবষয়িবষয়  গহৃীতগহৃীত  িস ািস া   ওও  বা বায়নবা বায়ন  অ গিতঅ গিত  
১. ি র বািষক উ াবন 

কমপিরক না ২০১৯-২০ 
অ যায়ী বা বায়ন অ গিত ও 
বািষক  -মলূ ায়ন িতেবদন 
পযােলাচনা  

১.১ ২০১৯-২০ অথ বছের ি 'র বািষক উ াবন কমপিরক নার 
বািষক -মলূ ায়েন সবেমাট ১০০ ন েরর মেধ  অিজত ার 
১০০। কমপিরক না অ যায়ী বা বায়ন অ গিতর যা া 
অব াহত রাখেত হেব। 

১.২ বািষক উ াবন কমপিরক না ২০১৯-২০ এর বািষক 
অ গিত িতেবদন রণ যা ০৬/০৭/২০২০ তািরেখ কিৃষ 
ম ণালেয় িরত হেয়েছ।  

১.৩  মি পিরষদ িবভাগ কতকৃ নতনু ফরম ােটর বািষক উ াবন 
কমপিরক না ২০২০-২১ না পাওয়া পয  িবদ মান ফরম াট 
অ যায়ী কমপিরক না ২০২০-২১ তপূবক ি ’র 
ওেয়বেপাটােল আপেলাড করেত হেব। 

২. ি র বািষক জাতীয় াচার 
কমপিরক না ২০১৯-২০২০ 
অ যায়ী বা বায়ন অ গিত 
পযােলাচনা 

২.১ বািষক জাতীয় াচার কমপিরক না ২০১৯-২০ এর 
আইিসিট ও ইেনােভশন সং া  মাট ৮িট সচূক/কায ম 
শতভাগ বা বায়ন ও এতদসং া  েয়াজনীয় তথ  ও মাণক 
ি 'র াচার বা বায়ন কিমিটেক দানপূবক ওেয়ব পাটােল 
আপেলাড করা হেয়েছ। 

১



৩. উ াবক ও ইেনােভশন িটেমর 
সদ বৃ েক উ াবনী 

ণদনা/সনদপ / /পুর ার 
দান 

বািষক উ াবন কমপিরক না ২০১৯-২০ এর কায ম ৯.১ 
অ যায়ী উ াবক/ইেনােভশন িটেমর সদ গণেক শংসাসচূক 
উপ-আ ািনক প / সনদপ / /পুর ার/উ াবনী েণাদনা 

দােনর অংশ িহেসেব তকতৃ খসড়া সনদপ  উপ াপনপূবক 
েয়াজনীয় সংেশাধেনর মাধ েম চড়ূা  করা হেয়েছ। ইেনােভশন 

িটেমর সদ বৃ সহ মাট ০৭ (সাত) জনেক সনদ দান করা 
হেব। 

৪. ইেনােভশন িটেম নতনু সদ  
অ ভূ করণ িবষয়ক 
আেলাচনা 

িবিভ  সমেয় ইেনােভশন িটম পুনগঠেনর অংশ িহেসেব ি ’র 
ইেনােভশন িটেম কীটত  িবভােগর ধান ড. শখ শািমউল হক 
এবং িশ ণ িবভােগর ধান ড. মাঃ শাহাদত হােসন- ক 
অ ভূ করেণর িস া  গৃহীত হেয়েছ।   

৫. রাইস ড র মাবাইল ও ওেয়ব 
অ াপেসর িবল পিরেশাধ 
সং া  আেলাচনা 

৫.১ মহাপিরচালক মেহাদয় বাংলা ভাসন উে াধেনর তািরখ ২৬ 
জুলাই’ ২০২০ িনধারণ কেরেছন। উ  সময়সীমার পূেবই 
অ াপসিটেত বাংলা ভাসন সংেযাজন করার জ  সংি  
িবভাগসমহূেক েয়াজনীয় উেদ াগ হণ করেত হেব।  

৫.২ রাইস ড র মাবাইল ও ওেয়ব অ াপস-এর অবিশ  িবল 
পিরেশােধর ে  উ  সভায় িবেশষভােব আমি ত  িসিনয়র 
সহকারী পিরচালক ও িকউরেম ট শাখার দািয় রত জনাব 
কাওছার আহমদ এর উপি িতেত  মাননীয় মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র িস া  অ যায়ী িডিপএম (সরাসির য় প িত) 

ি য়ায় দান করেত হেব। এ ব াপাের েয়াজনীয় উেদ াগ 
হণ করেত হেব।  

৬. িবিবধ ৬.১ ি ’র সদর দ র ও সকল আ িলক কাযালেয় ই-নিথ 
কায ম জারদারকরেণর অংশ িহেসেব ইন-হাউজ িশ ণ 
ব ব া অব াহত রাখেত হেব।  
৬.২ িত মােসর ১ম স ােহ িনয়িমতভােব ইেনােভশন 
কায েমর মািসক অ গিত পযােলাচনা সভা 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, ি ।

২২ আষাঢ় ১৪২৭২



ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.০৯.০২১.১৯.১০৪ তািরখ: 
০৬ জলুাই ২০২০

২২ আষাঢ় ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) ইেনােভশন িটেমর সদ বৃ ।
২) িচফ সাইি টিফক অিফসার, কীটত  , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট।
৩) িচফ সাইি টিফক অিফসার , মিৃ কা িব ান , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট।
৪) িচফ সাইি টিফক অিফসার (চলিত দািয় ), উি দ শারীরত  , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট।
৫) ি ি পাল সাইি টিফক অিফসার , িশ ণ , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট।
৬) সহকারী পিরচালক (সং হ) , সং হ শাখা , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট।

 

ড. মাঃ ইসমাইল হােসন 
িচফ সাইি টিফক অিফসার

৩


