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আইিস  শাখা 
www.fisheries.gov.bd

ন র: ৩৩.০২.০০০০.১২৩.০১.০০১.১৭.১৪৫ তািরখ: 
১৭ অে াবর ২০১৯

২ কািতক ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

        এত ারা আইিস  শাখার সকল কমকতা/কমচারীেদর িনেদশ েম জানােনা যাে  য, আইিস  শাখার সকল কায ম
ূভােব বা বায়েনর লে  িনে র ছক মাতােবক দািয়  ব ন করা হেলা। এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

িমক নং অিপত দািয় দািয় া  কমকতা
০১ অনার বাড (Honour Board) (িনচতলা) 

অ াডিমিনে শন
জনাব মাঃ ইউ ফ খান

উপ ধান
আইিস  শাখা

ই- মইলঃ yousufdof@gmail.com
মাবাইলঃ ০১৭১২৭৫৪৩০৪ 

০২ ই-িজিপ (e-GP) সং া  ফাকাল পেয়
০৩ িফশ িফড লাইেসি ং (Fish Feed 

Licensing) অনলাইন সবার অ াডিমন ও সহায়তা 
দান

০৪ PDS সং া  সােপাট
০৫ সা াল িমিডয়া বহার/ িবিধ/নীিতমালা সং া  
০৬ PMIS – MOPA অ াডিমন এবং সােপাট

০৭ সবা সহিজকরণ সং া  কায ম

জনাব সাধন চ  সরকার
সহকারী পিরচালক 

আইিস  শাখা
ই- মইলঃ 

sarkersc04@gmail.com
মাবাইলঃ ০১৭১৮০০৫১৭৫

০৮ ই-িজিপ (e-GP) কায েমর বা বায়ন িতেবদন
০৯ আইিস  শাখার বািষক কমপিরক না ণয়ন ও 

বা বায়ন
১০ আইিস  মলা/উৎসব আেয়াজন সং া  কায ম
১১ ধানম ীর কাযালয়, এ আই ত েকাষ এবং মি পিরষদ 

িবভােগর সােথ আইিস  সং া  সম য়সাধন ও সংি  
িতেবদন রণ

১২ ওেয়বেমইল (Webmail) সং া  সােপাট 
১৩ ই- িশ ণ (e-Training) সং া  সােপাট
১৪ ই-নিথ (e-Nothi) সং া  সােপাট (িবভাগ / জলা)

১৫ বািষক উ াবন কমপিরক না ণয়ন

জনাব মাঃ বিদউল আলম ফল

১৬ ইেনােভশন েমর িম ং আেয়াজন ও িস া  বা বায়েন 
সহায়তা

১৭ ইেনােভশন সং া  িশ ণ, নেলজ শয়ািরং া াম 
এবং বেদিশক িশ েণর াব রণ

১৮ িডিজটাল সবা (Digital Service) তির ও 
বা বায়ন সং া  কায ম

১৯ উ াবনী বােজট সং া  কায ম
১



২০ উ াবনী উে ােগর ড েমে শন তির ও কাশনা 
কায ম

উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ)
আইিস  শাখা 

ই- মইলঃ shufoldof@gmail.com
মাবাইলঃ ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩

২১ ইেনােভশন শােকিসং আেয়াজন সং া  কায ম
২২ মাঠ পযােয়র ইেনােভশন আইিডয়া আহবান ও কাশ
২৩ ইেনােভশন ম ও সবা সহিজকরণ েমর সদ  সিচব 

িহেসেব দািয়  পালন
২৪ িডিজটাল িডসে  (Digital Display) বােডর ত  

আপেলাডকরণ
২৫ ডট বাংলা (Dot bangla) ডােমইন ােনজেম
২৬ PMIS – MOPA অ াডিমন এবং সােপাট

২৭ অিধদ েরর ওেয়বেপাটাল (Webportal) 
ােনজেম  (www.fisheries.gov.bd) 

মাঃ ইকবাল হােসন 
া ামার 

আইিস  শাখা 
ই- মইলঃ iqbal2u@gmail.com

মাবাইলঃ ০১৯১৩৮৫৮২৯০

২৮ িপিডএস (PDS) সােপাট 
২৯ ওেয়বেমইল (Webmail) সােপাট 
৩০ ই- িশ ণ (e-Training) সােপাট 
৩১ ই-নিথ (e-Nothi) অ াডিমন ও সােপাট 
৩২ ই-িজিপ (e-GP) সােপাট
৩৩ মৎ  ভবেন ব ত কি উটার / ই ারেনট এর 

ই ারনাল াবল ং
৩৪ বােয়ােমি ক (Biometric) অনলাইন হািজরা 

(অ াডিমন)
৩৫ িসিস িভ (CCTV) ক ােমরা ও ােরজ ােনজেম
৩৬ জেলেদর িনব ন ও পিরচয়প  MIS

৩৭ অনার বাড (Honour Board) আপেডটকরণ
সয়দ রািক ল মঈন িম 
িসিনয়র ফেটা আ

আইিস  শাখা
ই- মইলঃ sdrakib@gmail.com

মাবাইলঃ ০১৭১৭১১৯২৫০ 

৩৮ িবিভ  া ােমর ছিব (Photograph) তালা
৩৯ ানার / িলফেলট (Banner / Leaflet) তিরেত 

সহায়তা
৪০ পা ার / ফ ন (Poster/ Festoon) তিরেত 

সহায়তা
৪১ সা াল িমিডয়ায় িবিভ  া ােমর ছিব আপেলাড

৪২ ওেয়বসাইেট (Website) এ কনেট / ত  আপেলাড জনাব মা ফ ইসলাম 
ইেলকে িশয়ান
আইিস  শাখা

ই-
মইলঃ marufislamdof@gmail.com

মাবাইলঃ ০১৭৪২৪১৮৫৪২ 

৪৩ সভা/ সিমনার/ িশ েণ আইিস  সং া  টকিনক াল 
সােপাট

৪৪ মৎ  ভবেন ব ত কি উটার/ ই ারেনট এর 
ই ারনাল াবল ং

৪৫ সা াল িমিডয়ায় িবিভ  া ােমর ছিব আপেলাড

িবঃ ঃিবঃ ঃ
িনে া  িবষয়স হ কমকতা/কমচারীেদর সফট ি লস (Soft Skills) এর অ  িবধায় উ  কায মস হ আইিস  শাখার
দািয়  বিহ ত থাকেব। িন বিনত কায েম ায়শই সহেযািগতার কারেণ আইিস  শাখার িনয়িমত কায ম াহত হে  ফেল
মৎ  অিধদ র তথা বাংলােদশ সরকােরর িডিজটাল রাড াপ ২০২১ বা বায়েন াঘাত ি  হেত পাের, যা মােটও কা  নয়। 

১। কান দ র/কমকতার পাওয়ার পেয়  েজে শন তকরণ;
২



২। কান দ র/শাখার িতেবদন তকরণ;
৩। কান দ র/শাখা/ ি র জ  িভিডও ি প/ মাশান ািফকস তকরণ;
৪। কান শাখা/কমকতার মাবাইল/ পন াইভ মরামত।

১৭-১০ -২০ ১৯

মাঃ ইউ ফ খান
উপ ধান

ন র: ৩৩.০২.০০০০.১২৩.০১.০০১.১৭.১৪৫/১ তািরখ: ২ কািতক ১৪২৬
১৭ অে াবর ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) উপ ধান, আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র
২) উপপিরচালক, উপপিরচালক ( শাসন) এর দ র , মৎ  অিধদ র
৩) সহকারী পিরচালক, আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র
৪) উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ) , আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র
৫) উপেজলা মৎ  কমকতা (ির) ও াফ অিফসার, মহাপিরচালক মৎ  অিধদ র, মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ ।
৬) া ামার, আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র
৭) ইেলকি িশয়ান, আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র

১৭-১০ -২০ ১৯

মাঃ ইউ ফ খান
উপ ধান

৩


