
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
পািন স�দ ম�ণালয় 

আইিস� শাখা

িবষয়ঃ উ�াবন কম �পিরক�না ২০২০-২১ এর বা�বায়ন সং�া� ইেনােভশন �েমর সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
�মাঃ আজা�র রহমান মি�ক 
��সিচব

সভার তািরখ ১৪ মাচ � ২০২১ ি�:
সভার সময় সকাল ১০:০০ ঘ�কায়
�ান পািন স�দ ম�ণালেয়র সভাক� (বাংলােদশ সিচবালয়)।
উপি�িত পিরিশ�-ক

       সভাপিত সভায় উপি�ত সদ�গণেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। অতঃপর গত ইেনােভশন �েমর সভার িস�া�স�হ এবং পািন স�

�ণালয় ও এর আওতাধীন সং�াস�েহর ২০২০-২১ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�াবন কম �-পিরক�নার বা�বায়ন অ�গিতর �িতেবদন পয �ােলাচনা করা হয

ছাড়া উ�াবনী ও �সবাসহিজকরণ সং�া� কম �শালা, ইেনােভশন সং�া� কায ��ম বা�বায়েনর �ণ �া� বােজট ��াব, ইেনােভশ

সােকিসং, উ�াবনী উে�ােগর এবং  �সবা সহিজকরেণর ড�েমে�শন �কাশনা, উ�াবনী �ক� পিরদশ �ন ও নেলজ �শয়ািরং ��া�াম আেয়াজন ইত�াি

বষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

 িবগত সভার িস�াে�র বা�বায়ন অ�গিত: 

�:নং িস�া�স�হ বা�বায়ন অ�গিত
(ক)  �য সকল সং�া এখেনা ইেনােভশন সং�া� কায ��ম বা�বায়েনর �ণ �া� বােজট ��াব ম�ণালেয়

��রণ কেরিন �স সকল সং�া তা আগামী ৩০ �ফ�য়াির ২০২১ তািরেখর মে� ম�ণালেয় ��রণ
করেব। 

নদী গেবষনা ইনি��উট, পািন
স�দ পিরক�না সং�া

ম�ণালেয় বােজট ��াব ��রণ
কেরেছ। 

(খ) নেলজ �শয়ািরং এবং �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দােনর লে�� আগামী ৫-৬ �ফ�য়াির ২০২১ তািরেখ
নীলফামারী ও রং�ের পািন স�দ ম�ণালেয়র আওতাধীন বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড � এর চলমান
উ�াবনী �ক� সেরজিমেন পিরদশ �ন ও �সিমনার আেয়াজেনর জ� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত
হেব। উ� পিরদশ �ন ও �সিমনাের পািন স�দ ম�ণালেয়র ইেনােভশন �েমর সদ�গণ ও আওতাধীন
সং�াস�হ ইেনােভশন �েমর ১ (এক) জন কের সদ� অংশ�হণ করেবন।

 
বা�বািয়ত 

। আেলাচনাে� িন�বিণ �ত িস�া� �নওয়া হয়ঃ

�:নং িস�া�স�হ বা�বায়নকারী
(ক)   �য সকল সং�া এখেনা ইেনােভশন সং�া� কায ��ম বা�বায়েনর �ণ �া� বােজট ��াব ম�ণালেয়

��রণ কেরিন �স সকল সং�া তা আগামী ৫ এি�ল ২০২১ তািরেখর মে� ম�ণালেয় ��রণ করেব। 
পািন স�দ ম�ণালেয়র
আওতাধীন সং�াস�হ

(খ) �যসম� ইেনােভশন ইেতামে� পাইল�ং হেয়েছ এবং চলিত অথ �বছের পাইল�ং হেব �স�েলার
�শােকিসং �ম ২০২১ এর মে� আেয়াজন করেত হেব। বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড � পািন স�দ
ম�ণালেয়র আওতাধীন অ�া� সং�ার সােথ �যাগােযাগ�ব �ক �সােকিশং আেয়াজেনর �েয়াজনীয়
�ব�া �হণ করেব। 

িসে�ম এনািল�, বাংলােদশ
পািন উ�য়ন �বাড � ও অ�া�

সং�াস�হ



(গ) আগামী  ৩০ এি�ল ২০২১ তািরেখর মে� পািন স�দ ম�ণালয় ও এর আওতাধীন
সং�াস�েহর  বা�বািয়ত উ�াবনী  উে�াগ ও  �সবা সহিজকরেণর  ড�েমে�শন  �তির  ও  �কাশনার
�েয়াজনীয় �ব�া বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড � �হণ করেব। পািন স�দ ম�ণালেয়র আওতাধীন
অ�া� সং�াস�হ তােদর উ�াবনী ও �সবা সহিজকরণ সং�া� ত�স�হ বাংলােদশ পািন উ�য়ন
�বাড � এর িনকট আগামী ১০ এি�ল ২০২১ তািরেখর মে� ��রণ করেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়,
 বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

ও অ�া� সং�াস�হ

 আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

�মাঃ আজা�র রহমান মি�ক 
��সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩২.৯৯.০৭৬.১৯.৫০ তািরখ: 
১৪ মাচ � ২০২১

২৯ ফা�ন ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ হাওর ও জলা�িম উ�য়ন অিধদ�র
৩) মহাপিরচালক, পািন স�দ পিরক�না সং�া
৪) মহাপিরচালক, নদী গেবষণা ইনি��উট
৫) সদ�, সদ� এর দ�র, �যৗথ নদী কিমশন, বাংলােদশ
৬) উপসিচব, ই-গভেন ��-২ অিধশাখা , মি�পিরষদ িবভাগ
৭) উপসিচব, বােজট শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
৮) উপ�ধান, পিরক�না-১ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
৯) পিরচালক, �িশ�ণ পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন
১০) িসিনয়র সহকারী সিচব, �শাসন-২ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১১) িসিনয়র সহকারী সিচব, পিরক�না-৫ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১২) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) িসে�ম এনািল�, �ক�ীয় আইিস� পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৪) ��া�ামার, আইিস� শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়

 
 

�মাহাঃ শহী��াহ কায়সার 
িসে�ম এনািল�


