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২৩ ভা  ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

বািষক কমস াদন ি  ২০২২-২৩ এর "ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না" মাতােবক মৎ  অিধদ েরর চলমান
কায ম স হ ুভােব পিরচালনার িনিম   ইেনােভশন ম িনে া ভােব নগঠন করা হেলা: 

িমকিমক  
নংনং কমকতারকমকতার   নামনাম পদিবপদিব   ওও  কম লকম ল কিম েতকিম েত   পদপদ

১ জনাব অিজত মার পাল  িসিনয়র সহকারী পিরচালক , আইিস  
শাখা

ইেনােভশন 
অিফসার

২ জনাব সাধন চ  সরকার সহকারী পিরচালক, আইিস  শাখা সদ
৩ জনাব ছালমা আ ার সহকারী পিরচালক, পিরক না শাখা সদ
৪ জনাব ত য় মার দাশ সহকারী পিরচালক, ইিলশ শাখা সদ

৫ জনাব মাঃ শাম ল আলম পাটওয়ারী সহকারী পিরচালক ও মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র াফ অিফসার  

সদ  

ইেনােভশন ম ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২২-২৩ মাতােবক ইেনােভশন কায ম স াদন করেবন।

ইেনােভশন েমর কাযপিরিধ:
ক) েমর সদ গণ মািসক নতম ১ (এক) বার কমপিরক না বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা সং া  সভা করেবন।
খ) অিধদ রাধীন কমকতােদর িনকট  থেক উ াবনী আইিডয়া/ধারণা/উে াগ আহবান করেবন এবং েযাজ  ে  েয়াজনীয়
সহায়তার পািরশ/পরামশ দান করেবন।
গ) নতম এক  সবােক িডিজটাইজ করেবন।
ঘ) ৪থ  িশ  িব েবর চ ােল  মাকােবলায় করণীয় িবষেয় অবিহতকরণ সভা/কমশালা আেয়াজন করেবন।
ঙ) ত  বাতায়ন/ ই-নিথ/ ইেনােভশন/ সবা সহিজকরণ/ িডিজটাইেজশন িবষেয় স মতা ি র িনিম  কমকতা/কমচারীেদর

েয়াজনীয় িশ ণ দান করেবন।
চ) দেশ/িবেদেশ বা বািয়ত নতম এক  উে াগ পিরদশন করেবন এবং পিরদশন  শেষ মহাপিরচালক বরাবর িব ািরত
পিরদশন িতেবদন দািখল করেবন।
ছ) মৎ  অিধদ েরর চলমান ক স েহর বা বািয়ত ইেনােভশন উে াগস েহর তািলকা সং হ, পিরদশন এবং েয়াজেন
িদকিনেদশনা দান করেবন।
জ) ম েয়াজনীয়তার িনিরেখ সংি  কমকতা/দ েরর সহায়তা িনেয় কাযস াদন করেবন।
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৭-৯-২০২২
খঃ মাহ ল হক

মহাপিরচালক (চলিত দািয় )
ফান: ০২-২২৩৩৮২৮৬১

ফ া : ৯৫৬৮৩৯৩
ইেমইল: dg@fisheries.gov.bd

ন র: ৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৩.০০১.১৭.৫৫/১(১২) তািরখ: ২৩ ভা  ১৪২৯
০৭ সে র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  সিচব, পিরক না অ িবভাগ, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় (সদয় অবগিতর জ  রণ করা হেলা)
২) অিতির  মহাপিরচালক , মৎ  অিধদ র
৩) ধান ব ািনক কমকতা (চলিত দািয় ), ধান ব ািনক কমকতা (পিরক না ও জিরপ) এর দ র, মৎ  অিধদ র
৪) উপপিরচালক, উপপিরচালক ( শাসন) এর দ র , মৎ  অিধদ র
৫) উপপিরচালক (মৎ চাষ), উপপিরচালক (মৎ চাষ) এর দ র, মৎ  অিধদ র
৬) উপপিরচালক, উপপিরচালক (অথ ও পিরক না) এর দ র, মৎ  অিধদ র
৭) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র
৮) সহকারী পিরচালক-১, মৎ  অিধদ র
৯) সহকারী পিরচালক, পিরক না শাখা, মৎ  অিধদ র
১০) সহকারী পিরচালক, ইিলশ ব াপনা শাখা , মৎ  অিধদ র
১১) াফ অিফসার (সহকারী পিরচালক) (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, মৎ  অিধদ র
১২) া ামার, আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র

৭-৯-২০২২
সাধন চ  সরকার

সহকারী পিরচালক-১
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