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সভাপিত আহেমদ বশীর উি ন 
ত াবধায়ক পিত  ও ইেনােভশন অিফসার।

সভার তািরখ ০৬/১০/২০২২
সভার সময় সকাল-১১:০০ ঘ কায়

ান সে লন ক , াপত  অিধদ র।
উপি িত সং ি  তািলকায় দিশত।

        সভার েত সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভায় চলমান বছেরর উ াবনী
কমপিরক না এবং িবগত বছেরর সমা  কায মস েহর িবষেয় সামি ক আেলাচনা করা হয়।
 
আেল াচন াআেল াচন ারর  সারসংে পঃসারসংে পঃ

০১। িবগত ২০২১-২২ অথবছের াপত  অিধদ েরর ই-গভেন  ও উ াবন কায েমর সািবক ায়েন া  অসে াষজনক মান
এর স া  কারণস হ পযােলাচনা করা হয়।

০২। ইেতা েব বা বািয়ত উ াবনী ধারণা, সহিজ ত সবা ও িডিজটাইেজশন আইিডয়াস েহর ডাটােবজ ত বক অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ ও সকল সবাস হ যথাযথভােব চা  রাখার জ  েয়াজনীয় উে াগ হেনর িবষেয় আেলাচনা করা
হয়।

০৩। ইেনােভশন, সবা সহিজকরণ ও িডিজটাইেজশন এর ২০২২-২০২৩ অথ বছেরর জ  আইিডয়া িনবাচেনর িবষেয় স া
কেয়ক  িবষয় িনেয় আেলাচনা করা হয়। উপি ত সকল সদ  েত ক  িবষেয়র উপর তােদর বান মতামত উপ াপন
কেরন।

০৪। দেশ/িবেদেশ বা বািয়ত উ াবনী উে াগ পিরদশেনর িবষেয় স া  কেয়ক  দশীয় াপত  ক -সাইট এর াব করা হয়
ও িবধা/অ িবধা িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

হীতহীত   িস া স হঃিস া স হঃ

০১। ২০২২-২৩ অথবছের ম ীপিরষদ িবভাগ ক ক িনধািরত সকল সময়সীমার িত সতক ি  রাখেত হেব এবং স কভােব তা
িতপালন করেত হেব। সভাস েহর কাযিববরণী কাযিববরণী ও েযাজ  অিফস আেদশস হ যথাসমেয় জাির িনি ত করেত হেব।

সকল দিললািদ যথাসমেয় ত  বাতায়েন উপ াপন করেত হেব। িত  কায েমর মাণক যথাসমেয় ওেয়বসাইেট আপেলাড
এবং ম ণালেয় রেনর ব া হন করেত হেব।

০২। অ বধী াপত  অিধদ র ক ক বা বািয়ত সকল উ াবনী ধারণা, সহিজ ত সবা ও িডিজটাইেজশন আইিডয়াস েহর
ডাটােবজ ত বক িনধািরত সমেয়র মে  অিধদ েরর ত বাতায়েন আপেলােডর জ  সহকারী পিত জনাব এেকএম

১



আশরা ামানেক দািয়  দান করা হয়।

০৩। অনিতিবলে  যাচাই-বাছাই শেষ একািধক বা বায়নেযা  ইেনােভশন/ সবা সহিজকরণ ও সািভস িডিজটাইেজশন আইিডয়া
ধান পিত মেহাদেয়র িনকট উপ াপন বক ড়া  িনবাচন স  কের তা বা বায়েনর উে াগ হন করেত হেব।

০৪। িনবাহী পিত বগম ফারহানা জাবীনেক দেশর মে  পিরদশেনর জ  স া  কেয়ক  ক  িনবাচন এবং এসকল সাইট
পিরদশেনর য় এর লনা লক িহসাব, স া  অংশ হনকারীগেণর তািলয়া ও যাতায়াত পিরক নাসহ সামি ক এক
পযােলাচনা ত ত-এর িনেদশনা দান করা হয়।

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

 

আহেমদ বশীর উি ন 
ত াবধায়ক পিত ও ইেনােভশন অিফসার।

ারক ন র: ২৫.৩৭.০০০০.৯০৪.৯৯.০০৪.২০.১৩ তািরখ: 
১৮ অে াবর ২০২২

২ কািতক ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  ধান পিত ( জান-১), াপত  অিধদ র
২) অিতির  ধান পিত ( জান-২), াপত  অিধদ র
৩) ত াবধায়ক পিত, সােকল-৩, াপত  অিধদ র
৪) ত াবধায়ক পিত, সােকল-সম য়, াপত  অিধদ র
৫) িনবাহী পিত, িবভাগ-২০, াপত  অিধদ র
৬) িনবাহী পিত, িবভাগ-২১ ও ওেয়বসাইট সম য়ক, াপত  অিধদ র (ত বাতায়েন আপেলােডর ব া িনেবন)
৭) িনবাহী পিত, িবভাগ-১২, াপত  অিধদ র
৮) িসে ম এনািল , আইিস  শাখা, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) জনাব এেকএম আশরা ামান, সহকারী পিত, িবভাগ-১৭, াপত  অিধদ র
১০) জনাব এম.এস.এম. আির র রহমান, সহকারী পিত, িবভাগ-৩, াপত  অিধদ র
১১) ধান পিতর মা ার ফাইল।

 

মাঃ আলী আশরাফ দওয়ান 
িনবাহী পিত
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