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বতমান সরকার জনগেণর দারেগাড়ায় সবা সহেজ পৗঁেছ দয়ার লে  ইেনােভশন কায ম বা বায়ন করেছ। 
সরকারী কমচারীেদর দ তা, মধা ও মনন ব বহার কের িডিজটাল প িতেত সবা সহজীকরণ করা হে । 
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট এ লে  কাজ কের যাে ।  
 
২. ইেনােভশন িটম গঠনঃ 
ম ী পিরষদ িবভাগ কতৃক িনেদশনার িভি েত ইনি িটউেটর সদর দ ের ৪(চার) সদস  িবিশ  একিট ইেনােভশন 
িটম গঠন করা হেয়েছ।  ইেনােভশন িটেমর গঠন িন পঃ 

নাম পদবী মাবাইল ও ইেমইল 
ড. মাঃ নু াহ 
 

পিরচালক (গেবষণা ও পিরক না) (অঃ দাঃ)  
ও ইেনােভশন অিফসার, সদরদ র, ময়মনিসংহ 

০১৭১১০৪৫৮৮৯ 
nurullahbfri@yahoo.com 
dirresarch@fri.gov.bd 

ড. মা. খিললুর রহমান পিরচালক ( শাসন ও অথ) (অঃ দাঃ) 
ও সদস , ইেনােভশন িটম, সদরদ র, ময়মনিসংহ 

০১৭১১৭২৬০৯৩ 
krahman2863@yahoo.com 
dirfinance@fri.gov.bd 

ড. মাঃ শাহা আলী 
 

ধান ব ািনক কমকতা 
া পািন ক , ময়মনিসংহ 

ও সদস , ইেনােভশন িটম, সদরদ র, ময়মনিসংহ 

০১৭১২-৭০৫২১১ 
drmdshaha_ali@yahoo.com 
psofs3@fri.gov.bd 
 

জনাব মাহা দ শিহদ 
উল াহ 
  

িসে ম এনািল   
ও সদস  সিচব, ইেনােভশন িটম, সদরদ র, ময়মনিসংহ 

০১৮১৩২২৬৭৬৬ 
teknilpan@gmail.com 
systemanalyst@fri.gov.bd 

 
৩. ইেনােভশন িটেমর কায পিরিধঃ               
   কাযালেয়র সবা দান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ায় ণগত পিরবতন আনা; 
 এই সং া  কায েমর বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন এবং বৎসেরর েত মািসক সম য় সভায় অনুেমাদন  
   হণ ও বা বায়ন; 
 িতমােস িটেমর সভা আহবান, কম-পিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম য় সভায়    
    উপ াপন; 
 ম ণালয়/েক /উপেক  পযােয় গিঠত সংি  অন ান  ইেনােভশন িটেমর সােথ যাগােযাগ ও সম য় সাধন এবং  
 িত বৎসেরর ৩১ শ জানয়ুারীর মেধ  পূববতী বৎসেরর একিট পণূা  বাৎসিরক িতেবদন ণয়ন, ম ী পিরষদ  
    িবভােগ রণ এবং ীয় ওেয়বসাইেট কাশ করা। 
 
৪. ইেনােভশন িবষয়ক কমশালাঃ 
িবগত ২৯ শ জনু ২০১৬ তািরেখ ইেনােভশন ইন িফশারীজ িবষয়ক একিট কমশালার আেয়াজন করা হয়। 
কমশালায় ইনি িটিউটের সদরদ রসহ িবিভ  ক  ও উপেকে র ইেনােভটরবৃ  উপি ত িছেলন।  
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ছিবঃ ইেনােভশন ইন িফশারীজ িবষয়ক কমশালা 

 
৫. িসিপএফ িহসাব সহজীকরণঃ 
ইনি িটউেটর সদরদ রসহ সকল ক  ও উপেকে  কমরত কমকতা/কমচারীর িসিপএফ িহসাব সহজীকরেণর 
জন  িনজ  অথায়েন একিট সফটওয় ার তরী করা হেয়েছ। বতমােন সফটওয় ারিট ট  িভি েত ব বহার করা 
হে । 

 
ছিবঃ িসিপএফ িহসাব সহজীকরণ সফটওয় ার 

 
 
 



৬.  িশ ণ িবষয়ক সফটওয় ার তরীঃ 
ইনি িটউেটর সদরদ রসহ সকল ক  ও উপেকে  অনুি ত িশ ণসমহু সচুা ভােব স  করার জন  িনজ  
অথায়েন িনং ম ােনজেম  ইনফরেমশন িসে ম নােম একিট সফটওয় ার তরী করা হেয়েছ। বতমােন উ  
সফটওয় ারিটও ট  িভি েত ব বহার করা হে । 

 
িচ ঃ িনং ম ােনজেম  ইনফরেমশন িসে ম সফটওয় ার 

 
৭. িপিডএস সফটওয় ার ব বহারঃ 
ইনি িটউেটর সদরদ রসহ সকল ক  ও উপেকে  কমরত কমকতােদর ব ি গত ও দা িরক তথ  হালনাগাদ 
রাখার জন  নাসভু  িত ান িহসােব বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা কাউি েলর (িবএআরিস) অনুেমাদন েম 
িবএআরিসর তরী অন-লাইন িপিডএস সফটওয় ারিট এ কােজ ব বহার করা হে ।    

 
ছিবঃ অন-লাইন িপিডএস সফটওয় ার 



৮. কা াই লেকর উপর এ াপস তরীঃ  
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট (িবএফআরআই) কতৃক কা াই লেক গেবষণাল  ফলাফল জনসাধারণেক 
অবহিত করার জন  িনজ  অথায়েন ”BFRI in Captai Lake Info” নােম একিট মাবাইল এ াপস তরী করা 
হেয়েছ। বতমােন এ াপসিট ট  িভি েত ব বহার করা হে । 

 
ছিবঃ BFRI in Captai Lake Info মাবাইল এ াপস 

৯. স াশাল িমিডয়ার ব বহারঃ 
কান িত ােনর কায ম ও এর অ গিত জনগেনর সামেন তুেল ধরার জন  বতমােন স াসাল িমিডয়া একিট 

পূণ মাধ ম।  স াশাল িমিডয়া FaceBook এ “BFRI1984” নােম এ ১িট Group Page খেুল ইনি িটউেটর 
সদরদ রসহ সকল ক  ও উপেকে র কমকতা/কমচারীেদর অ ভুি র মাধ েম িবএফআরআই এর কমকা  
জনগেণর সামেন তুেল ধরা হে  এবং মাঠ পযােয়র ইেনােভটরেদর সােথ যাগােযাগ র া করা হে । 

 
ছিবঃ FaceBook এ “BFRI1984” নামক Group Page 



১০. ইনি িটউেটর সদরদ েরর ইেনােভশন কিমিটর গৃিহত িস া  ও বা বায়নঃ 
 ২০১৫-১৬ অথবছের ০৭(সাত)িট মািসক সভা অনুি ত হয় যার কাযিববরণী ওেয়বসাইেট কাশ করা হেয়েছ।  
 বািষক আইিসিট কমপিরক না তরী কের ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ এবং ইনি িটউেটর ওেয়বসাইেটও 

কাশ করা হেয়েছ। 
 বতমান সরকােরর চািহদা অনুযায়ী তথ  াি  সহজীকরেণর জন  তথ  দানকারী কমকতা িনধারণ করা হেয়েছ। 
এ িবষেয় ইনি িটউেটর তথ  অিধকার নীিতমালাও তরী করা হেয়েছ যা ইনি িটউেটর ওেয়বসাইেট কাশ করা 
হেয়েছ। তাছাড়া ইনি িটউেটর সদর দ েরর স ুেখ একিট অিভেযাগ বা  াপন করা হেয়েছ। 
 ইেনােভশেনর অন তম ল  হে  সবা সহজীকরণ। এলে , ইনি িটউেটর িহসাব শাখার িসিপএফ িহসাব 
সহজীকরেণর জন  একিট সফটওয় ার তরী করা হেয়েছ যার সফুল ইনি িটউেটর কমকতা ও কমচারীরা ভাগ 
করেছন। 
 ইনি িটউেটর সদরদ রসহ িবিভ  ক  ও উপেকে র স ুেখ নতুন ফরেমেট নাগিরক সনদ াপন করা 
হেয়েছ।  
 ইনি িটউেটর ইেনােভশন িটম য সকল সভা আহবান কেরেছ তার কাযিববরণী ইনি িটউেটর ওেয়বসাইেট 
িনয়িমত আপেলাড করা হে । 
 ইনি িটউেটর সদরদ রসহ সকল ক  ও উপেকে র িনরাপ া িবধােনর লে  িসিস িটিভ ক ােমরা াপন 
করা হেয়েছ।  
 ইনি িটউেটর ওেয়রসাইট িনয়িমত হালনাগাদ করা হে । 
 
 
 
 


