
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ মৎ  উ য়ন কেপােরশন 

মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়

ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২ এর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা সং া  সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ মন র হাসান ইয়া 
 পিরচালক ( য় ও িবপণন) (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ২২/০৩/২০২২ ি ঃ।
সভার সময় িবকাল ০৩:০০ ঘ কা।

ান পিরচালক ( য় ও িবপণন) মেহাদেয়র দ র।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’।
           সভাপিত সভায় উপি ত সকল কমকতােদর াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। িতিন গত
িডেস র, ২০২১ ি ঃ মােস অ ি ত ক ীয় ইেনােভশন েমর পযােলাচনা সভায় হীত িস াে র বা বায়ন
অ গিতর িবষেয় আেলাকপাত কেরন। সভাপিতর অ মিত েম ইেনােভশন েমর সদ -সিচবও  অথ
িবে ষক (পিরক না িবভাগ) বাংলােদশ মৎ  উ য়ন কেপােশেনর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না
২০২১-২২ এর বা বায়ন অ গিত উপ াপন কেরন। 

    ইেনােভশন েমর সদ -সিচবও  অথ িবে ষক(পিরক না িবভাগ) সভােক অবিহত কেরন
য, ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২ অ যায়ী নতম এক  উ াবনী ধারণা, সবা সহিজকরণ
ও সবা িডিজটাইেজশন যথা েম ১৬/০৩/২০২২, ২৫/০২/২০২২ এবং ৩০/১২/২০২১ি ঃ তািরেখর মে
বা বায়েনর িনেদশনা রেয়েছ। নতম এক  উ াবনী ধারণা বা বায়েনর অংশ িহেসেব ি ক নাসাির
এবং কা াই েদ িচতল মােছর আিধক  ি েত িনজ  ব াপনায় পানা উৎপাদন নামক উ াবনী
ধারণার অিফস আেদশ গত ২৯/০৯/২০২১ তািরেখ জাির করা হয়। এছাড়াও সবা সহিজকরণ  এবং
এক  সবা িডিজটাইেজশেনর অংশ িহেসেব মৎ  ি য়াকরেণর পা / িত ান (নন- াকার) িনবি করণ
সং া  সবা  সহিজকরণ এবং চ াম মৎ  ব েরর এ াকাউি ং িসে ম িডিজটাইেজশেনর িবষেয়
অিফস আেদশ যথা েম গত ২৯/০৯/২০২১ এবং ২৯/১২/২০২১ি ঃ তািরেখ জাির করা হয়। 

         ইেনােভশন েমর সদ  ও িহসাব িনয় ক জানান য, দা িরক কায েম ই-নিথর বহার ি  করা
অতীব জ রী। িতিন আেরা বেলন, ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২ অ যায়ী ই-নিথর বহার
৬০% এর িনেচ হেল কানা ন র পাওয়া যােব না। বতমােন কেপােরশেনর মাট ফাইেলর ৬২% ই-নিথর
মা েম িন  করা হয়। এর পিরিধ ি কে  সকলেক সহেযািগতা করেত হেব।

         কেপােরশেনর অথ িনয় ক বেলন, কমপিরক না অ যায়ী আগামী ৩০/৫/২০২২ ি ঃ তািরেখর মে
দেশ/িবেদেশ বা বািয়ত নতম এক  উ াবনী উে াগ পিরদশেনর িনেদশনা রেয়েছ। এ ধরেণর পিরদশন
িত ােনর কমকতােদর উ াবনী ান ি েত সহায়ক িমকা পালন কের। 

      সদ -সিচবও  অথ িবে ষক বেলন, ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২ এর
১



ল মা া অ যায়ী িনয়িমতভােব সভা, কমশালা ও িশ ণ আেয়াজন করা হে ।
          
          সভাপিত মেহাদয় কেপােশেনর সকল িবভােগ ই-নিথর বহার ি  এবং  কেপােশেনর সকল কায ম
ওেয়রসাইেট কােশর িনেদশনা দান কেরন। িতিন ইেনােভশন েমর সদ েদরেক ন ন উ েম কাজ করার
আহবান জানান এবং ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২ িনয়িনত অবেলাকন কের যথাযথ

ব া হেণর িনেদশনা দান কেরন।

          সভায় িনে া  িস া  হীত হয়ঃ
১। উ াবনী ধারণাস হ, সবা সহিজকরণ এবং সবা িডিজটাইেজশেনর বা বায়ন অ গিত 

িনয়িমতভােব পযেব ণ করেত হেব;
২। সব ধরেণর প  ই-নিথেত উপ াপেনর মা েম ই-নিথ কায ম ি  করেত হেব;
৩। চ থ িশ  িব েবর চ ােল  মাকােবলায় করণীয় িবষয়ক এক  কমশালা আগামী এি ল ২০২২ 

মােসর মে  আেয়াজন করেত হেব;
৪। ৩০/৫/২০২২ তািরেখর মে  দেশ/িবেদেশ বা বািয়ত নতম এক  উ াবনী উে াগ 

পিরদশেনর েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত হেব।

       
  সভার আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা ক
রন। 

 

মাঃ মন র হাসান ইয়া 
পিরচালক ( য় ও িবপণন) (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ৩৩.০৩.০০০০.১০৩.০৬.০৮৫.১৯.৫৬ তািরখ: 
২৮ মাচ ২০২২

১৪ চ  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১)  পিরচালক, শাসন িবভাগ, বাংলােদশ মৎ  উ য়ন কেপােরশন (৩ নং িস া  বা বায়েনর অ েরাধসহ)
২) ব াপক (বা বায়ন), বা বায়ন িবভাগ, বাংলােদশ মৎ  উ য়ন কেপােরশন
৩) ব াপক ( য়), য় িবভাগ, বাংলােদশ মৎ  উ য়ন কেপােরশন
৪) িহসাব িনয় ক, িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ মৎ  উ য়ন কেপােরশন
৫) অথ িনয় ক, অথ িবভাগ, বাংলােদশ মৎ  উ য়ন কেপােরশন
৬) একা  সিচব, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ মৎ  উ য়ন কেপােরশন ( চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

 

মাঃ মন র হাসান ইয়া 
পিরচালক ( য় ও িবপণন) (অিতির  দািয় )
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