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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�িষ ম�ণালয় 
 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট 
 আইিস� �সল 

www.brri.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.৩২৬ তািরখ: 
 ২৬ িডেস�র ২০২১

১১ �পৗষ ১৪২৮

িবষয়: ি�র ই-গভ��া�ও উ�াবন কম �পিরক�না বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া� সভা।

উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, ি�র ই-গভ��া� ও উ�াবন কায ��ম গিতশীল রাখার �ােথ �, আগামী ০৪/০১/২০২২ তািরখ সকাল ১১.০০ ঘ�কায় ড. �মাহা�দ

খােল��ামান, পিরচালক (গেবষণা) এবং আহবায়ক ি�র ই-গভ��া� ও উ�াবন কিম� মেহাদেয়র সভাপিতে� ি�র ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা

সং�া� সভা িভআইিপ সভাকে� অ�ি�ত হেব। গত সভার িস�াে�র অ�গিতসহ স�ািনত সকল সদ�/কম �কত�াগণেক যথাসমেয় উপি�ত হওয়ার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

আেলাচ� �িচ :

১। িবগত সভার কায �িববরণী িনি�তকরণ।

২। ি�র ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ বা�বায়েনর িনিম� �হীত কায ��ম।

৩। ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর ি�তীয় �াি�েকর �িতেবদন পয �ােলাচনা এবং �িষ ম�নালেয় ��রণ। 

৪। ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর অধ � বািষ �কীর �িতেবদন পয �ােলাচনা এবং �িষ ম�নালেয় ��রণ।

৫। িবিবধ।

২৮-১২-২০২১

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়):
১) উ�িশ�া ও গেবষণা সম�য়কারী (িসএএসআর), গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা 

ইনি��উট
 

২) িচফ সাইি�িফক অিফসার , �িষ পিরসং�ান , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট
 

৩) িচফ সাইি�িফক অিফসার , উি�দ �রাগত� , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট
 ৪) ি�ি�পাল সাইি�িফক অিফসার , �সচ ও পািন �ব�াপনা , বাংলােদশ ধান গেবষণা 

ইনি��উট
 

৫) উপপিরচালক (অথ � ও িহসাব), অথ � ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট 

( ই-গভ��া� কম �পিরক�না বা�বায়েনর জ� বরা��ত অথ � এবং �য় করেনর �মাণকসহ 
উপি�ত হেবন )

 
৬) িসে�ম এনািল� , আইিস� �সল , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট

 
৭) িসিনয়র সাইি�িফক অিফসার, �কৗিল স�দ ও বীজ , বাংলােদশ ধান গেবষণা 

ইনি��উট (ি�ডার বীজ িবতরেণ �েদবাত�া ��রণ উ�াবন�র হালনাগাদ        ত� 
উপ�াপেনর জ� অ�েরাধসহ) ।

 
৮) ��া�ামার , আইিস� �সল , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট

 

ড. �মাহা�দ খােল��ামান

পিরচালক (গেবষণা) (চলিত দািয়�) এবং আহবায়ক ই-গভ��া� ও উ�াবন

কিম� ি�-গাজী�র
�ফান: ০১৭১৫৭৫২৫৯৫

ফ�া�: ৪৯২৭২০০০

ইেমইল: directorresearchbrri@yahoo.com

�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.৩২৬/১(৫) তািরখ: 
 

১১ �পৗষ ১৪২৮

২৬ িডেস�র ২০২১
অ�িলিপ: 

 ১) িপএ/��েনা�াফার, মহাপিরচালেকর দ�র , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট
 

২) �ি�গত সহকারী , গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট
 

৩) এ�াডিমিনে��ভ অিফসার (চলিত দািয়�), �শাসন উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট
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৪) িনব �াহী �েকৗশলী (অিতির� দািয়�), ইমারত ও িনম �াণ , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট (সভাক� ��ত রাখার অ�েরাধসহ)।

৫) ��ি� স�াদক , �কাশনা ও জনসংেযাগ , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট (ফেটা�াফারেক অবিহত করার অ�েরাধসহ)।
 

২৮-১২-২০২১
ড. �মাহা�দ খােল��ামান 

 
পিরচালক (গেবষণা) (চলিত দািয়�) এবং আহবায়ক ই-গভ��া� ও উ�াবন

কিম� ি�-গাজী�র
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�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.১১ তািরখ: 
 ১২ জা�য়াির ২০২২

২৮ �পৗষ ১৪২৮

িবষয়: ি�র ই-গভ��া�ও উ�াবন কম �পিরক�না বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া� ৩য় সভার কায �িববরণী

�
ম আেলাচ� িবষয় আেলাচনা/�হীত িস�া�

বা�বায়নকারী

১ এক� ন�ন উ�াবনী
ধারণা বা�বায়ন 

 

স�সারণ পয �ােয় ধােনর �রাগবালাই আগাম শণা�করণ ও �িতেরাধ (�স�র িভি�ক ধােনর  �রাগবালাই �ব�াপনা) জা�য়াির/
২০২২ এর মে� �গলে�- ��াের �হাি�ং  এবং �ফ�য়াির/২০২২ এ    সরকাির আেদশ জাির  করেত হেব।  অ�  উ�াবনী
ধারণা বা�বায়ন চলমান থাকেব যা পরবত� বছের সরকাির আেদশ জাির করা �যেত পাের। উ�াবনী ধারণা বা�বায়ন সং�া�
সকল কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব।

ই-গভ��া� ও উ�াবন
কিম� এবং সকল
িবভাগীয় / আঃকাঃ/
শাখা �ধান

২ এক� ন�ন �সবা সহিজ করণ  িবডার বীজ িবতরেণ �েদবাত�া ��রণ সহিজ�ত �সবা� ইেতামে� ি�েত পাইল�ং আকাের চা� করা হেয়েছ। যা িস�েজন
চাট �ার এর নাগিরক �সবার অ�গ �ত। এ সং�া� সরকাির আেদশ জাির করার জ� িস�া� �হীত হয়। অ�া� সহিজ�ত  �সবা
বা�বায়ন কায ��ম চলমান থাকেব যা পরবত� বছের সরকাির আেদশ জাির করা �যেত পাের। �সবা সহিজকরণ বা�বায়ন
সং�া� সকল কায ��ম অ�াহত  রাখেত হেব।  

ই-গভ��া� ও উ�াবন
কিম� এবং সকল
িবভাগীয় / আঃকাঃ/
শাখা �ধান

৩ ��নতম এক� �সবা িডিজটাইজ
করণ 

�সবা িডিজটাইেজশন এর আওতায়  আ�িনক ধােনর পিরচয �া �মাবাইল অ�াপস� ইেতামে� �গল��- ��াের �হাি�ং
এবং  সরকাির আেদশ জািরকরা হেয়েছ।অ� �সবা�েলার িডিজটাইেজশন কায ��ম চলমান থাকেব যা পরবত� বছের সরকাির
আেদশ জাির করা �যেত পাের। �সবা িডিজটাইেজশন সং�া� সকল কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব।

ই-গভ��া�
ও উ�াবন
কিম� এবং
সকল
িবভাগীয় /
আঃকাঃ/
শাখা �ধান

৪ ইতঃ�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী ধারণা,
সহিজ�ত ও িডিজটাইজ�ত �সবা
সং�া� পয �ােলাচনা সভা 

(১) ইতঃ�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী ধারণা, সহিজ�ত ও িডিজটাইজ�ত �সবা সং�া� পয �ােলাচনা সভা গত ১১/০৮/২০২১
তািরেখ  পিরচালক (গেবষণা) এবং আহবায়ক,  ই-গভ��া� ও উ�াবন  কিম�  মেহাদেয়র সভাপিতে�  Zoom  Cloud
Meeting  �াটফেম � অ�ি�ত হেয়েছ। উ� সভায় �ধান অিতিথ িহসােব উপি�ত িছেলন  ড. �মা: শাহজাহান কবীর,
মহাপিরচালক (চলিত দািয়�) ।
 
(২)  ইতঃ�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী ধারণা, সহিজ�ত ও িডিজটাইজ�ত �সবার মে� �ই/এক�র অ�গিত উপ�াপন করার
�ি�য়া অ�াহত রাখেত হেব। 

ই-গভ��া� ও উ�াবন
কিম�

৫ ই-ফাইেল �নাট িন�ি��ত   (১) ি� ই-ফাইেল �ায় ১০০% �নাট িন�ি� করেছ। ই-ফাইল সং�া� সকল কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব। 

(২) িবেবচ� বছের হাড � এবং স� ট  িমেল ি�র যত�িল �নাট িন�ি� হেয়েছ তার �মাট সং�ার মে� যত সং�ক ই-ফাইিলং
িসে�েমর মা�েম িন�ি� করা হেয়েছ তার শতকরা অ�পাত অজ�ন িহসােব িবেবিচত হেব। 

(৩)  ি�র  িবভাগ/শাখািভি�ক উপ�ািপত ই-নিথ এবং হাড � নিথর ��টেম�,  ফাইল �ভেম� �রিজ�ার
ইত�ািদ �মাণক িহসােব �িত �াি�েকর �শষ কায �িদবেস ই-গভ��া� ও উ�াবন কিম�র িনকট �পশ করেবন। এ�আই হেত �া�
সংি�� �িতেবদেনর সে� �সেচক করেত হেব। গরিমেলর ��ে� এ�আই ক��ক �দ� িরেপাট � �ড়া� বেল গ� হেব।

��া�ামার, আইিস�
�সল, 
�িষ পিরসং�ান
িবভাগ  

�ধান অিতিথ        ড. �মাঃ আ� বকর িছি�ক, পিরচালক (�শাসন ও সাধারণ পিরচয �া) চলিত দািয়�
সভাপিত ড. �মাহা�দ খােল��ামান, পিরচালক (গেবষণা) চলিত দািয়�
সভার তািরখ ০৪-০১-২০২২ ি�:
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘ�কা
�ান কনফাের� �ম, ি�।
মা�ম সরাসির 

িবগত ০৪-০১-২০২২ তািরখ সকাল ১১:০০ ঘ�কা  পিরচালক (গেবষণা)  চলিত দািয়�  এবং আহবায়ক,  ই-গভ��া� ও উ�াবন কিম�  মেহাদেয়র সভাপিতে� ি�র  ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না

বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া� সভা অ�ি�ত হয়। সভায় �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন ড. �মাঃ আ� বকর িছি�ক, পিরচালক (�শাসন ও সাধারণ পিরচয �া) চলিত দািয়� । সভার �ারে�

সভাপিত মেহাদয় ি�র ই-গভ��া� ও উ�াবন কিম�র স�ািনত সকল সদ�গণেক �াগত জানান এবং জনাব এস এম �মা�ািফ�র রহমান, িসে�ম এনািল�েক আেলাচ��িচ অ�যায়ী অ�গিতস�হ উপ�াপন

করার জ� আহবান জানান। সভায় িন� বিণ �ত িবষয়স�েহর উপর িব�ািরত আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয়।
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�
ম আেলাচ� িবষয় আেলাচনা/�হীত িস�া�

বা�বায়নকারী

৬ ৪থ � িশ� িব�েবর চ�ােল�
�মাকােবলায় করণীয় িবষেয়
অবিহতকরণ সভা/কম �শালা
আেয়াজন । 

৪থ � িশ� িব�েবর চ�ােল� �মাকােবলায় করণীয় িবষেয় অবিহতকরণ সভা/কম �শালা আেয়াজেনর িস�া� �হীত হয়। জনাব ডঃ
আ�ল মা�ান, অিতির� সিচব এবং �ক� পিরচালক, এ�আই মেহাদেয়র এর সােথ �যাগােযাগ অ�াহত রাখেত হেব।

ই-গভ��া� ও উ�াবন
কিম� 

৭ ত� বাতায়েন সকল �সবা ব�
হালনাগাদ করণ। 

(১) ত� বাতায়েনর �সবা ব� হালনাগাদ সং�া� সকল কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব। ত� বাতায়েনর �সবা ব�
হালনাগাদ সং�া� ��মািসক �িতেবদন �িত �াি�েক ��রণ করেত হেব।  

আইিস� �সল, �িষ
পিরসং�ান িবভাগ

 
৮ িবিভ� �কাশনা ও ত�ািদ ত�

বাতায়েন �কাশ করণ 
(১) ি�র  িবিভ� �কাশনা ও ত�ািদ ত� বাতায়েন  িনয়িমত �কাশ/ হালনাগাদ সং�া� সকল কায ��ম অ�াহত রাখেত
হেব। �কাশনা ও ত�ািদ হালনাগাদ সং�া� ��মািসক �িতেবদন �িত �াি�েক ��রণ করেত হেব। 

ই-গভ��া� ও উ�াবন
কিম�

৯ ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না
বা�বায়ন সং�া� �িশ�েণর
আেয়াজন 

(১) ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না বা�বায়ন সং�া� �িশ�েণর কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। �িত  �াি�েক এক (১) �
কের �মাট চার (০৪) � �িশ�েণর আেয়াজন করেত হেব। 
 
(২) জা�য়ারী মােসর মে� আ�িলক কায �ালেয়র জ� এক� �িশ�ণ আেয়াজন করার স�া� �হীত হয়। 

ই-গভ��া� ও উ�াবন
কিম�

১
০

ই-গভ��া� কম �পিরক�না
বা�বায়েনর জ� বরা��ত অথ �
�য় করন 

(১) ই-গভ��া� কম �পিরক�না বা�বায়েন জ� িক পিরমাণ অথ � বরা� আেছ তা ই-গভ��া� ও উ�াবন কিম� িনকট �মাণকসহ
উপ�াপন করেবন। অথ � বরা� না থাকেল, অথ � বরাে�র জ� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িস�া� �হীত হয়। 

উপ-পিরচালক (অথ � ও
িহসাব)

(২)  ই-গভ��া� কম �পিরক�না বা�বায়েন বরা��ত অেথ �র কত শতাংশ (%) �য় করা হেয়েছ তা পরবত� সভায় �মাণকসহ
�পশ করেত হেব। �িত �াি�েকর �শষ কায �িদবেস ই-গভ��া� ও উ�াবন কিম�র িনকট �িতেবদন �পশ করেবন।

১
১

ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না
বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা
সং�া� সভা আেয়াজন 

ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না  বা�বায়েনর িনিম�  �িত   �াি�েক এক (১) � কের �মাট চার (০৪) �  পয �ােলাচনা
সভা আেয়াজেনর িস�া� �হীত হয়। 

ই-গভ��া� ও উ�াবন
কিম�

১
২

ই-গভ��া� ও উ�াবন
কম �পিরক�নার অধ �বািষ �ক �-
��ায়ন �িতেবদন মি�পিরষদ
িবভােগ/ ঊ��তন ক��পে�র
িনকট ��রণ 

(১) ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�নার অধ �বািষ �ক �-��ায়ন �িতেবদন  ১৩/০১/২০২২ এর আেগ  মি�পিরষদ িবভােগ/
ঊ��তন ক��পে�র িনকট ��রণ করেত হেব।

ই-গভ��া� ও উ�াবন
কিম�

১
৩

�দেশ/িবেদেশ বা�বািয়ত ��নতম
এক� উে�াগ পিরদশ �ন�ত
 

(১) ই-গভ��া� এ স�মতা �ি�র লে�� অ� দ�েরর বা�বািয়ত উে�াগ পিরদশ �ন অথবা িবেদশী অিভ�তা অজ�েনর �ব�া
�হণ করেত হেব। ইেতামে� এক�  পিরদশ �ন করা হেয়েছ। 

ি� ক��প� এবং ই-
গভ��া� ও উ�াবন
কিম� 

 

১
৪

িবিবধ

পিরেশেষ আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

১৭-১-২০২২

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :

১) উ�িশ�া ও গেবষণা সম�য়কারী (িসএএসআর), গেবষণা উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা 

ইনি��উট
 ২) িচফ সাইি�িফক অিফসার , উি�দ �রাগত� , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট

 
৩) িচফ সাইি�িফক অিফসার , �িষ পিরসং�ান , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট

 
৪) ি�ি�পাল সাইি�িফক অিফসার , �সচ ও পািন �ব�াপনা , বাংলােদশ ধান গেবষণা 

ইনি��উট
 ৫) উপপিরচালক (অথ � ও িহসাব), অথ � ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট

 
৬) িসে�ম এনািল� , আইিস� �সল , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট

 
৭) ��া�ামার , আইিস� �সল , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট

 
৮) সহকারী ��া�ামার , আইিস� �সল , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট

 

ড. �মাহা�দ খােল��ামান
পিরচালক (গেবষণা) (চলিত দািয়�) এবং আহবায়ক ই-গভ��া� ও উ�াবন

কিম�

�ফান: ০১৭১৫৭৫২৫৯৫

ফ�া�: ৪৯২৭২০০০
ইেমইল: directorresearchbrri@yahoo.com

�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.১১/১(৫) তািরখ: 
 

২৮ �পৗষ ১৪২৮

১২ জা�য়াির ২০২২
অ�িলিপ (�জ��তার �মা�সাের নয়): 

 
১) ��সিচব, �শাসন অিধশাখা, �িষ ম�ণালয়

 
২) িপএ/��েনা�াফার, মহাপিরচালেকর দ�র , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট
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৩) এ�াডিমিনে��ভ অিফসার (চলিত দািয়�), �শাসন উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট

৪) �ি�গত সহকারী , গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট
 

৫) সংি�� নিথ
 

১৭-১-২০২২

এস এম �মা�ািফ�র রহমান 

িসে�ম এনািল� ও �ফাকাল পেয়�, ই-গভ��া� ও উ�াবন কিম�
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