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ইননোনেশন বো প্রবর্তন বলনর্ সেবোর মোননোন্নয়ন নননির্কনে আরও দক্ষর্োর েোনে কোজ করোনক বুঝোয় যোর মোধ্যনম পদ্ধনর্গর্ জটিলর্ো কমনব, সেবোর
মোননোন্নয়ন ঘটনব, কমতচোরীনদর েম্পৃক্তর্ো বোড়নব ও েনব তোপনর জনগনের জন্য র্ো অনিক ফলপ্রসু হনব। সরকারী কর্মচারীদের মর্ধা, প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনী ক্ষর্তাদক
ব্যবহার কদর বতমর্ান সরকার জনগদের মোরদগাড়ায় মসবা সহদজ ম ৌঁদে মেয়ার লদক্ষে ইদনাদেশন কার্ মক্রর্ বাস্তবায়ন করদে। বাাংলাদেশ র্ৎস্য গদবষো
ইনস্টিটিউট ক্রমোগর্ এ লদক্ষে কাজ কদর র্াদে।
১.

উদ্ভাবদনর মক্ষত্রঃ মসবা প্রস্টক্রয়া সহজীকরে

১.১
নাগস্টরক মসবার সকল তথ্য ওদয়বসাইদট প্রকাশ ও হালনাগােকরেঃ নাগস্টরক মসবার সকল তথ্য র্থা উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টি, প্রকাশনা, উন্নয়ন প্রকল্প,
বাস্টষ মক কর্মসম্পােন চুস্টি, ইদনাদেশন কে মারসহ হালনাগাে তথ্য স্টনয়স্টর্ত ইনস্টিটিউদটর ওদয়বসাইদট (www.fri.gov.bd) প্রকাশ ও হালনাগাে করা
হয়।

নচত্রঃ হোলনোগোদকৃর্ ইনস্টিটিউদটর ওদয়বসাইট (www.fri.gov.bd)

১.২
প্রস্টশক্ষদের জন্য অন-লাইন স্টেস্টিক সফটওয়োর ততরী ও হালনাগােকরেঃ বতমর্াদন ইনস্টিটিউদটর সের েপ্তদর সকল প্রস্টশক্ষে অন-লাইন
সফটওয়োদরর র্াধ্যদর্ সম্পন্ন হয়। উি সফটওয়োদরর র্াধ্যদর্ প্রস্টশক্ষোথীর মরস্টজদেশন ও প্রস্টতদবেনসহ প্রস্টশক্ষে সম্পমস্টকত সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়।

নচত্রঃ ইনস্টিটিউট কর্তমক প্রস্তুতকৃত প্রস্টশক্ষে সফটওয়োর

১.৩
”স্টবএফআরআই ইন কাপ্তাই মলক ইনদফা” নাদর্ মর্াবাইল এো স ততরীঃ ”স্টবএফআরআই ইন কাপ্তাই মলক ইনদফা” নাদর্ মর্াবাইল এো স ততরী
কদর স্টফল্ড মেস্টলদেশন স্টরদ াট ম র্ন্ত্রোলদয় মপ্ররে করা হদয়দে। উি মর্াবাইল এো দসর র্াধ্যদর্ হ্রদের র্ৎস্য জীবববস্টচত্র, র্ৎস্য উৎ ােন, সহনশীল ব্যবস্থা না
মক শল, র্ৎস্য সম্পে ও র্াদের মরাগ প্রস্টতকাদরর স্টবষদয় জানা র্াদব।

েস্টবঃ ”BFRI in Captai Lake Info” মর্াবাইল এো স
২.

োপ্তস্টরক আেেন্তরীে কর্ম প্রস্টক্রয়ার উন্নয়ন

২.১
ইনস্টিটিউদটর কর্মকতমা/ কর্মচারীদের স্টসস্ট এফ স্টহসাব সহজীকরদের জন্য সফটওয়োর ততরী ও হালনাগােকরেঃ ইননিটিউনটর
কমতকর্তো/কমতচোরীনদর নেনপএফ নহেোব েহজীকরনের জন্য একটি Custounized software Develop করো হনয়নে যোর মোধ্যনম ইননিটিউনটর
েকল সকন্দ্র ও উপনকনন্দ্র কমতরর্ কমতকর্তো/কমতচোরীনদর নেনপএফ নহেোব দ্রুর্র্ম েমনয়, ননর্ভতলেোনব এবং েহনজ হোলনোগোদ করো যোয়।

েস্টবঃ স্টসস্ট এফ স্টহসাব সহজীকরে সফটওয়োর

2.2
ইননিটিউনটর কমতকর্তো/কমতচোরীনদর র্থ্য নপনিএে েফটওয়যোনরর মোধ্যনম হোলনোগোদকরেঃ বর্তমোনন বোংলোনদশ কৃনি গনবিেো কোউনিল
(নবএআরনে) কর্ততক বোস্তবোনয়র্ নপনিএে েফটওয়যোর ব্যবহোর কনর ইননিটিউনটর পোনে তোনোল িোটো নেট (নপনিএে) হোলনোগোদ করো হয়।

নচত্রঃ বোংলোনদশ কৃনি গনবিেো কোউনিল (নবএআরনে) কর্ততক বোস্তবোনয়র্ নপনিএে েফটওয়যোর
২.৩
হনব।

আইনেটি শোখোর পদ সৃজননর ব্যবস্থোকরেঃ আইনেটি শোখোর জন্য ৪টি পদ সৃজন করো হনয়নে। দোপ্তনরক প্রনক্রয়ো চুড়োন্ত হনল নননয়োগ েম্পন্ন কর করো

২.৪
ইনস্টিটিউদটর মনটওয়াকম ব্যাকদবান ও তরঙ্গ ব্যবস্থা উন্নীতকরেঃ ইননিটিউনটর সনটওয়োকত ব্যোকনবোন নহেোনব সলোকোল এনরয়ো সনটওয়োকত
সুনবন্যস্ত করো হনয়নে এবং ইন্টোরননট র্রঙ্গ ১৫এমনবনপএে সেনক ৩০(নত্রশ) এমনবনপএে এ উন্নীর্ করো হনয়নে।
২.৫
হদয়দে।

প্রস্টশক্ষে কার্ মক্রদর্ আইস্টসটি ও ইদনাদেশন স্টবষয় অন্তমভুস্টিকরেঃ ইনস্টিটিউদটর প্রস্টশক্ষে কার্ মক্রদর্ আইস্টসটি ও ইদনাদেশন স্টবষয় অন্তমভুি করা

৩.
াট মনারশী ও মনটওয়াস্টকমাং
৩.১
ইনস্টিটিউদটর সেরেপ্তরসহ এর আওতাধীন সকল মকন্দ্র ও উ দকদন্দ্র ই-ফাইস্টলাং ব্যবস্থা বাস্তবায়নঃ ইনস্টিটিউদটর সেরেপ্তদর ই-ফাইস্টলাং ব্যবস্থা
বাস্তবায়ন করা হদয়দে এবাং সারাদেদশ ই-ফাইস্টলাং স্টসদেদর্ সদব মাচ্চ ১০(েশর্) স্থান অজমন কদরস্টেল। বতমর্াদন সকল মকদন্দ্র ই-ফাইস্টলাং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন
প্রস্টক্রয়াধীন আদে।

নচত্রঃ ই-ফোইনলং নেনেম বোস্তবোয়ন ইন নবএফআরআই

৩.২
ইনস্টিটিউদটর সেরেপ্তরসহ এর আওতাধীন সকল মকন্দ্র ও উ দকদন্দ্র ই-স্টজস্ট ক্রয় কার্ মক্রর্ ব্যবস্থা বাস্তবায়নঃ ২০১৭-১৮ অথ ম বেদর ইনস্টিটিউদটর
সকল মকন্দ্র, উ দকন্দ্র ও প্রকদল্পর ক্রয় প্রস্টক্রয়া শতোগ ই-স্টজস্ট র র্াধ্যদর্ সম্পন্ন করা হদয়দে।

স্টচত্রঃ ইনস্টিটিউদটর সেরেপ্তরসহ এর আওতাধীন সকল মকন্দ্র ও উ দকদন্দ্র ই-স্টজস্ট ক্রয় কার্ মক্রর্
৪.

পুরষ্কার প্রোন

৪.১
উদ্ভাবনী উদযাগ গ্রহদের জন্য মকন্দ্র ও উ দকন্দ্র র্ মাদয়র কর্মকতমাদক প্রদোেনা প্রোনঃ ইনস্টিটিউদটর নেী উ দকন্দ্র, রাঙ্গার্াটি প্রধান জনাব আবুল
বাশারদক ”স্টবএফআরআই ইন কাপ্তাই মলক ইনদফা” মর্াবাইল এো স ইদনাদেশন উদযাদগর জন্য প্রদোেনা প্রোন করা হয়।

নচত্রঃ ইনস্টিটিউদটর নেী উ দকন্দ্র, রাঙ্গার্াটি প্রধান জনাব আবুল বাশারদক প্রদোেনা স্টহসাদব মক্রে প্রোন

৪.২
মকন্দ্র ও উ দকন্দ্র র্ মাদয়র উদ্ভাবকদের সাদথ মর্াগাদর্াদগর জন্য সার্াস্টজক সযোগোনযোগ র্াধ্যর্ ব্যবহার করাঃ মস্যাশাল স্টর্স্টেয়া সফেবুক এ
“BFRI1984” নাদর্ এ ১টি গ্রুপ খুদল ইনস্টিটিউদটর সেরেপ্তরসহ সকল মকন্দ্র ও উ দকদন্দ্রর কর্মকতমা/কর্মচারীদের অন্তমভুস্টির র্াধ্যদর্ স্টবএফআরআই এর
কর্মকান্ড জনগদের সার্দন তুদল ধরা হদে।

নচত্রঃ ইননিটিউট কর্ততক আনয়োনজর্ বোনি তক গনবিেো অগ্রগনর্ (২০১৭-১৮) ও গনবিেো প্রস্তোবনো (২০১৮-১৯) প্রেয়ন শীি তক কমতশোলো

