
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
াপত  অিধদ র 

হায়ন ও গণ ত ম ণালয়

াপত  অিধদ েরর ২০২১-২২ অথবছের বা বায়নেযা  উ াবনী উে াগ, সবা সহিজকরন ও িডিজটাল সবার তািলকা েতর
উে ে  আেয়ািজত অিধদ েরর ইেনােভশন েমর ভা য়াল সভার কাযিববরণী

সভাপিত আহেমদ বশীর উি ন 
ত াবধায়ক পিত ও ইেনােভশন অিফসার

সভার তািরখ ৮/৮/২০২১
সভার সময় সকাল ১০◌ঃ৩০ িমিনট

ান ভা য়াল ( ম) সভা
উপি িত সং  তািলকা অ সাের
         হায়ন ও গণ ত ম ণালয় ক ক িরত ২০২১-২২ অথবছের বা বায়নেযা  উ াবনী উে াগ, সবা সহিজকরন ও
িডিজটাল সবার তািলকা রেণর অ েরাধ স িলত পে র ি েত িবগত ৮/৮/২০২১ ইং তািরখ বা  ১০-৩০ িমিনেট
অিধদ েরর ইেনােভশন ম ও সবা সহিজকরন েমর সম েয় এক  ভা য়াল সভা অ ি ত হয়। সকলেক েভ া জািনেয়
সভাপিত আেলাচনা  কেরন। সভায় িবেবচ  িতন  িবষেয় স া  বা বায়নেযা  আইিডয়াস হ আেলািচত হয়। িবেবিচত
আইিডয়াস েহর তািলকা িনে  দয়া হলঃ  

ইেনােভশনইেনােভশন   আইিডয়াঃআইিডয়াঃ
১। ব াকবিলত এলাকায় িন  আেয়র জনেগা ীর জ  টকসই (Sustainable) একক-পিরবারিভি ক হায়ন এর াবনা। 

সবাসবা   সহজ ীকরেণরসহজীকরেণর   আইিডয়াঃআইিডয়াঃ
১। া াডাই ড িফিনশ িশিডউল তরী এবং পরবত  ধােপ তা মাবাইল এ েপর মা েম/ইেলক িনক প িতেত অেটা- জনােরশন
স টওয় ার তরী।
২। িবিভ  িপক াল িডেটইল াইং এর ভা য়াল লাইে রী তকরন। 
৩। ভা য়াল ক লাইে রী তকরন।

িডিজটালিডিজটাল   স া িভসসািভস   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   আইিডয়াঃআইিডয়াঃ  
১। নিমি ক  অ েমাদেনর অনলাইন িসে ম। 
২। ার মালামাল ইনেভ রী এবং ির ইিজশেনর জ  ইেলক িনক/অনলাইন/ মাবাইল এ প িসে ম।
৩। গাড়ী ির ইিজশন অনলাইন/ইেলক িনক িসে ম। 
৪। সাইট িভিজট িরেপাট েতর ইেলক িনক/অনলাইন/ মাবাইল এ প িসে ম। 
৫। লাইে রীর বই/জনাল ই  এবং ফরৎ এর অনলাইন িসে ম। 
৬। েজ  ইং অনলাইন আকাইভ সাভার াপন।

িস া ঃিস া ঃ  
সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িনে া  িতন  আইিডয়া াব আকাের ম ণালেয় রেণর অ মিত হেনর উে ে  ধান

পিত মেহাদেয়র িনকট পশ করার িস া  হীত হয়ঃ

১। ইেনােভশন আইিডয়াঃ ব াকবিলত এলাকায় িন  আেয়র জনেগা ীর জ  টকসই (Sustainable) একক-পিরবারিভি ক
হায়ন এর াবনা।

১



২। সবা সহজীকরেণর আইিডয়াঃ া াডাই ড িফিনিশং িশিডউল নয়ন।
৩। িডিজটাল সািভস বা বায়ন আইিডয়াঃ সাইট িভিজট িরেপাট েতর ইেলক িনক/অনলাইন/ মাবাইল এ প িসে ম। 

আেলাচ  অ  কান িবষয় না থাকায় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 

 

আহেমদ বশীর উি ন 
ত াবধায়ক পিত ও ইেনােভশন অিফসার

ারক ন র: ২৫.৩৭.০০০০.৯০৪.৯৯.০০৪.২০.৫ তািরখ: 
২৮ লাই ২০২২

১৩ াবণ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ধান পিত (অিতির  দািয় ), াপত  অিধদ র
২) িনবাহী পিত , সািভেসস িডিভশন, াপত  অিধদ র
৩) িনবাহী পিত, িবভাগ-২০, াপত  অিধদ র
৪) িনবাহী পিত, িবভাগ-১২, াপত  অিধদ র
৫) িসে ম এনািল , আইিস  শাখা, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৬) সহকারী পিত, িবভাগ-৩, াপত  অিধদ র
৭) সহকারী পিত, িবভাগ-১৭, াপত  অিধদ র

 

মাঃ আলী আশরাফ দওয়ান 
িনবাহী পিত

২


