
ইননোনেশন টিম সেোর কোর্যটিিরনী 

সময়ঃ ১২:৩০ ঘটিকো, তোটরখঃ ১৫-১০-২০২০, স্থোনঃ অটিদপ্তনরর সনেলন কক্ষ 

 

উপটস্থটতঃ  

১.  আহনমদ িশীর উটিন ইননোনেশন অটিসোর 

২.  মমোঃ আলী আশরোি মদওয়োন সদসয 

৩.  িোরহোনো জোিীন সদসয 

৪.  মমোহনসনো টসটিকো সদসয 

৫.  মীর মমোঃ নোইয়োন সোটকি সদসয 

৬.  এ.নক.এম. আশরোিুজ্জোমোন সদসয 

 

১. প্রথনমই শুনেচ্ছো জোটননয় সেোর কোর্যক্রম শুরু কনরন অটিদপ্তনরর ইননোনেশন অটিসোর টনিযোহী স্থপটত 

জনোি আহনমদ িশীর উটিন । টিগত সেোর টসদ্ধোন্তসমূহ এিং আজনকর আনলোচ্য টিষয়িস্তুর সংটক্ষপ্ত টিিরণী 

সেোয় উপটস্থত সকনলর জ্ঞ্যোতোনথয উপস্থোপন করো হয়। 

 

২. প্রথনমই অটিদপ্তনরর সকল কমযকতযো/কমযচ্োরীিৃনের কোনে ইননোনেশন আইটিয়ো আহিোন পরিতযী জমোকতৃ 

আইটিয়ো সমূহ টননয় আনলোচ্নো হয়। 

 

৩. সমগ্র দপ্তনর নকশো আদোন প্রদোন আনরো গটতশীল এিং সহজতর করোর লনক্ষয টিটজিোল ড্রটয়ং িোইনলর 

নোমকরন পদ্ধটত এিং িরমযোনির িোরনো সম্বটলত আইটিয়োর উপর আনলোচ্নো হয়।  

 

৪. দপ্তনরর অসংখয তোৎপর্যপূনয প্রকল্প এিং জোতীয়েোনি গুরুত্বপূনয স্থোপনোর নকশো টিটজিোল আকযোইনে 

ননলজিযোংক আকোনর সংরক্ষন, েিননর সোিযজনীন টিটেন্ন উপোদোননর মটিউলোর টিজোইন প্রনয়ন, স্থোপতয 

নকশোয় একোন্ত প্রনয়োজনীয় টিষয়সমূনহর মচ্কটলস্ট ততরী ও চ্লমোন কোনজর অগ্রগটতর মমোিোইল 

মনোটিটিনকশন প্রতযোশী সংস্থোয় মপ্ররনণর মনতো আইটিয়ো গুনলোর উপর টিষদ আনলোচ্নো হয়। 

 

৫. ক্রমিিযমোন নগরোয়নন পটরনিশিোন্ধি েিননর গুরুত্ব অপটরসীম। এই মচ্তনোয় উদ্বুদ্ধ হনয় মপ্রটরত েোটিযনকল 

গোনিযটনং এর আইটিয়োটি টননয় টিশদ আনলোচ্নো হয়। সরকোটর প্রকল্প সহ উন্নয়ন কমযকোনে সহনজই 

িোস্তিোয়ন মর্োগয আইটিয়োটি সেোয় পোইলটিং আইটিয়ো টহনসনি গ্রহননর টসদ্ধোন্ত হয়। 

 

৬. পোইলটিং এর প্রোথটমক িোনপ দপ্তনরর স্থপটতগণনক েোটিযনকল গোনিযটনং এর িযোপোনর প্রনয়োজনীয় তথয 

উপোত্ত প্রদোন ও হোনতকলনম প্রটশক্ষণ প্রদোননর িযোপোনর নীটতগত টসদ্ধোন্ত মনয়ো হয়। এই লনক্ষয শীঘ্রই একটি 

টদনিযোপী কমযশোলো আনয়োজননর টসদ্ধোন্ত হয়। 

 



৭. এেোড়োয় উন্নত টিনের সোনথ তোলটমটলনয় সমসোমটয়ক ও আিুটনক প্রর্ুটি িযিহোর কনর স্থোপতয নকশো 

প্রনয়ন এিং কোল্পটনক অিয়ি দোননর পদ্ধটত মর্মন BIM software িযিহোর এিং েোচ্ুযয়োল টরনয়টলটি (VR) এর 

কার্ যকারীতা নিয়ে আয় াচিা হে। 

 

৮. টিগত িেনর পোইলটিংকৃত ইননোনেশন আইটিয়ো প্রকল্প টিটজিোল মটনিটরং টসনস্টমনক িৃহত্তর আটিনক  

সম্পূণয দপ্তনর িোস্তিোয়ন লনক্ষয দপ্তনরর স্থপটতিৃে, গনপূতয অটিদপ্তর ও প্রতযোশী সংস্থোর প্রটতটনটি সহ 

কমযশোলো আনয়োজননর টসদ্ধোন্ত হয়। 

 

৯. এই পর্যোনয় ইননোনেশন সংক্রোন্ত কোর্যক্রম সষু্ঠুেোনি পটরচ্োলনোর জনয অনটতটিলনম্ব িোনজি প্রস্তুত কনর 

মন্ত্রনোলনয় মপ্ররনণর িযোপোনর টননদযশনো মদয়ো হয়। 

 

১০. একই প্রনয়োজনন দপ্তনরর িোনজনি ‘ইননোনেশন” সংক্রোন্ত িরোি ও অথয সংস্থোননর জনয িোনজি শোখোয় 

ইননোনেশন মকোি সংিটলত টহসোি মখোলোর জনয টচ্টি মদয়োর িযোপোনর টননদযশনো মদয়ো হয়। 

 

১১. আর মকোন আনলোচ্য টিষয়িস্তু নো থোকোয় সকলনক িনযিোদ টদনয় সেোর মুলতিী মঘোষনো করো হয়। 

 

 


