
(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

িষ ম ণালয ়
িষ িবপণন অিধদ র 

আইিস  শাখা

ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ও বা বায়ন সং া  ৩য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত ওমর মাঃ ইম ল মহিসন 
পিরচালক

সভার তািরখ ০৫-১২-২০২২ ি . সামবার
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘ কা

ান সে লন ক , িষ িবপণন অিধদ র।
উপি িত সং

সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িষ িবপণন অিধদ েরর সহকারী পিরচালক (আইিস ) ও
ইেনােভশন টীেমর সদ -সিচব জনাব মাঃ বােয়জীদ বা ামী সভাপিতর অ মিত েম ২০২২-২০২৩ অথ বছের িষ
িবপণন অিধদ েরর মাঠ ও ধান কাযালয় হেত া  উ াবনী ধারণার ত ািদ উপ াপন কেরন । িতিন জানান
২০২২-২০২৩ অথ বছের সবা সহজীকরণ িকংবা সবা িডিজটাইেজশেনর মা েম উ াবনী ধারণা বা বায়েনর
বা বাধকতা আেছ। সভায় িত  আইিডয়ার উপর িব ািরত পযােলাচনা করা হয়। ২০২২-২০২৩ অথবছের িষ
িবপণন অিধদ ের এক  আইিডয়া াংক তরীর লে  িন বিণত ধারণা েলার সম েয় এক  আইিডয়া াংক
তরীর িস া  হীত হয়।

িমকিমক আইিডয়ারআইিডয়ার   নামনাম মা মমা ম
আইিডয়াআইিডয়া   দানকার ীরদানকার ীর
নামনাম ,  ,  পদবীপদবী,  ,  কম লকম ল  ওও

মাবাইলমাবাইল

০১

িডিজটাইেজশেনর মা েম গেবষণা ও বাজার
সংেযাগ শাখার সকল কায ম সহিজকরণ।

া াা া : : মাঠ কাযালয় হেত সকল ধরেনর
া য় াল িতেবদেনর পিরবেত িডিজটাল

প িতেত তকরণ। এেত িষ িবপণন
অিধদ েরর আভ রীণ সবার কাজ সহিজকরণ
হেব। এেত সময় ও অেথর সা য় হেব।

সবা 
িডিজটালাইেজশন

এর
 মা েম।

মাঃ জািহ ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক
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০২

সকল কার গেবষণা ও িফিজিবিল  ািড
স াদেনর জ  মাঠ থেক ত  সং হের িনিম
এক  ডাইনািমক মাবাইল অ াপ তকরণ।

 
া াা া ::  িডিজটাল প িতেত ত  সং হ করা হেব

মাবাইল অ ােপর মা েম। ফেল অেপ া ত
িন ল ও ল উপা  পাওয়া যােব। গেবষণা
কায ম সহজতর হেব। অথ ও সমেয়র সা য়
হেব।

সবা 
িডিজটালাইেজশন 

এর  
মা েম।

মাঃ বােয়জীদ বা ামী
সহকারী পিরচালক

 

০৩
মাবাইল ফাই াি য়াল সািভেসস বহার কের
মােকেটর বরা  েসর ভাড়া হণ এবং
অনলাইন রিশেদর ব া উ য়ন যােত যাতায়াত
এর পিরমাণ এবং য় াস করা স ব হয়।

সবা 
িডিজটালাইেজশন 

এর  
মা েম।

মাঃ সােনায়ার হােসন
সহকারী পিরচালক

( িশ ণ)
মাবাইল: ০১৫১৫২১৪৩৪৫

০৪

িষ িবপণন অিধদ েরর িস েজন চাটাের বাজার
ত  দান এর ে  ০৫ কমিদবেসর উে খ
রেয়েছ। সবা হণকারীর কাছ থেক আেবদন
পাওয়ার পর ০৩ কাযিদবেসর মে  চািহত
সবা  দান করা হেব এবং ওেয়ব পাটােলর
মা েম য কান জায়গার প   জানেত
পারেব তা সহজভােব কি উটােরর মা েম
দিখেয় দওয়া হেব।

সবা সহজীকরেণর
মা েম।

জনাব মাহা দ নাজ ল
হক

িষ িবপণন কমকতা
(দাঃ )

িষ িবপণন অিধদ র,
া ণবািড়য়া।
মাবাইল:

০১৭১৬৫১৮৫৩৬

০৫

িষ প  ি য়াজাতকরণ িবষেয় ইউ উব
চ ােনল চা  কের ি য়াজাতকারী উে া া
উ য়েন িমকা রাখা ও ােকিজং িবষেয় দ
কের তালা।

সবা 
িডিজটালাইেজশন 

এর  
মা েম।

মাঃ আ াহ আল মা ন
সহকারী পিরচালক

( িশ ণ)
আ িলক িশ ণ 
কমকতার কাযালয়

রং র।

০৬

িষ প  পিরবহেণ িন  যানবাহন সং া
ত  মাবাইল অ ােপর মা েম সরবরাহ করা।
যখােন পিরবহন সবা দানকারী বা াক /লিড়
মািলক প  রিজে শেনর মা েম পিরবহণ সবা

দােন স িত িদেবন এবং বসায়ী ও ষক
রিজে শন কের অ ােপর মা েম পিরবহন ভাড়া
সময় ও অ া  িবষেয় একমত হেয় সবা হণ
করেবন। 

সবা 
িডিজটালাইেজশন 

এর  
মা েম।

মাঃ আ াহ আল মা ন
সহকারী পিরচালক

( িশ ণ)
আ িলক িশ ণ 
কমকতার কাযালয়

রং র।

০৭

িনিদ  কােডর না ার/হটলাইন থাকেব। উ
কাড না াের ফান বা sms করেল Reply
sms িসিনয়র িষ িবপণন কমকতার
কাযালয়,িদনাজ র এর মা েম সংি  জলার

িষ পে র পাইকারী ও চরা বাজার দেরর ত
জানা যােব।

সবা 
িডিজটালাইেজশন 

এর  
মা েম।

মাঃ মা ন কিবর
িসিনয়র িষ িবপণন
কমকতা (দাঃ াঃ) 

িসিনয়র িষ 
িবপণন কমকতার কাযালয়

িদনাজ র।
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০৮

িনত  েয়াজনীয় পে র দিনক পাইকারী িব য়
 ও যৗি ক চরা  িনধারণ কের জলা

িষ িবপণন অিধদ েরর ফস ক পেজ চার
করা যেত পাের।

সবা 
িডিজটালাইেজশন 

এর  
মা েম।

মাঃ শা  মায়াে ম
হােসন,

িষ িবপণন
কমকতা(দাঃ াঃ)

০৯

DAM Chuadanga
Whatsapps আইিডর মা েমেয কান
সবা আদান দান করা তাৎ িণক স ব। যমন-
বসায়ীগণ িষ পে র লাইেসে র টাকা চালান

এর মা েম াংেক জমা দওয়ার পর সফট কিপ
অ  কাযালেয় রণ করেল, তাৎ িণকভােব
লাইেস  নবায়ন কের বসায়ীগণেক সফট কিপ

রণ করা যােব। হাড কিপ অ  অিফস থেক
সরাসির হণ করা যােব।

সবা 
িডিজটালাইেজশন 

এর  
মা েম।

মাহাঃ সিহ ল ইসলাম
িষ িবপণন

কমকতা(দাঃ া )
য়াডা া।

১০ আ , আম এবং াঠােলর র ানীকারকেদর
তািলকা ওেয়বসাইেট কাশ।

সবা সহজীকরেণর
মা েম।

ড. মাহা দ রা  আহেমদ
  কে ােন  িডের র

এসএিসিপ ক

১১ নারী উে া ােদর িবপণন সহেযািগতা দােনর
লে  আলাদা সবা ড  গঠন।

সবা সহজীকরেণর
মা েম

মাঃ আলমগীর হােসন
িষ িবপণন কমকতা

(দাঃ াঃ)
০১৫৫৩-৩০০৭৫০

১২ স র ি  বহােরর মা েম িষ িবপণন
অিধদ েরর িব ৎ য় াসকরণ।

সবা 
িডিজটালাইেজশন 

এর  
মা েম।

ওমর মাঃ ইম ল মহিসন
পিরচালক ( সিচব) 
(পিরক না ও আইিস )

িষ িবপণন অিধদ র।
dir.ict@dam.gov.bd

আইিডয়া াংক এ বিণত আইিডয়াস হ মহাপিরচালক বরাবর উপ াপেনর িস া  হীত হয়। আইিডয়া াংক এর
ম  হেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম ২০২২-২০২৩ অথবছেরর উ াবনী ধারণা বা বায়ন করা হেব।

এছাড়া িডেস র-২০২২ মােস ওেয়বেপাটাল িবষয়ক এক  িশ ণ অিধদ েরর কমকতা ও কমচারীগেণর সম েয়
আেয়াজন করার িস া  হীত হয়।

সভায় আর কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম সমা  কেরন।
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ওমর মাঃ ইম ল মহিসন 
পিরচালক

ারক ন র: ১২.০২.০০০০.০১৭.০৫.০০১.২২.১৭২ তািরখ: 
১৮ িডেস র ২০২২

৩ পৗষ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক ( শাসন, িহসাব, িফ  সািভস এবং িশ ণ ও সম য় উইং), িষ িবপণন অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
২) পিরচালক, পিরচালক (বাজার সংেযাগ, গেবষণা, র ানী উ য়ন এবং এি িবজেনস উইং), িষ িবপণন অিধদ র
৩) কে ােন  ডাইের র, এসএিসিপ ক , িষ িবপণন অিধদ র।
৪) সহকারী পিরচালক (গেবষণা-৩), গেবষণা শাখা-৩, িষ িবপণন অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৫) সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা, িষ িবপণন অিধদ র
৬) সহকারী পিরচালক, নীিত ও পিরক না শাখা, িষ িবপণন অিধদ র
৭) শাসিনক কমকতা, মহাপিরচালেকর দ র, িষ িবপণন অিধদ র। (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

 

মাঃ বােয়জীদ বা ামী 
সহকারী পিরচালক (িসে ম এ াডিমন)
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