
াগাের বই পিড়
আেলািকত মা ষ

গিড়

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সং িৃত িবষয়ক ম ণালয় 

গণ াগার অিধদ র 
উ য়ন ও আইিসিট শাখা

ই-নিথ

এি ল, ২০১৯ মােসর ইেনােভশন িটেমর সভার কাযিববরণী

সভাপিত আব ল াহ হা ন পাশা 
 পিরচালক (যু সিচব) ও ইেনােভশন অিফসার, গণ াগার অিধদ র।

সভার তািরখ ২৯ এি ল, ২০১৯ ি .
সভার সময় িবকাল ০৩:০০টা

ান গণ াগার অিধদে র, শাহবাগ, ঢাকা।

উপি িত

(ক) জনাব এ. জ.এম. আ ু ােহল বাকী, পিরচালক (যু সিচব), লাইে ির উ য়ন ও আইিসিট, 
(খ) জনাব মাহা দ িজ রু রহমান, ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক ( শাসন ও 
িহসাব), (গ) জনাব হের নাথ ব , ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), িফয়া কামাল 
জাতীয় গণ াগার, ঢাকা, (ঘ) জনাব ফােতমা খাতনু, লাইে িরয়ান/সহকারী পিরচালক, 
পিরসংখ ান ও ওেয়বেপাটাল শাখা, (ঙ) খ কার আিসফ মাহতাব, সহকারী পিরচালক, উ য়ন 
ও আইিসিট শাখা।

উপি ত সদ বৃ েক েভ া জািনেয় সভাপিত সভার কাজ  কেরন। িতিন ইেনােভশন িটেমর সদ -সিচব
ও গণ াগার অিধদ েরর সহকারী পিরচালক (উ য়ন ও আইিসিট) ক সভার আেলািচতব  িবষয় উপ াপেনর
জ  অ েরাধ কেরন। অতঃপর িন বিণত িবষয়সমহূ সভায় উপ াপন এবং আেলাচনাে  িস া  গৃহীত হয়: 

িমক 
নং

আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া / পািরশ বা বায়নকারী/ম ব

 ১.

পবূবতী 
সভার 
কাযিববরণী 
অ েমাদন

গত ৩০.১০.২০১৮ তািরেখ 
অ ি ত পবূবতী সভার 
কাযিববরণীেত েয়াজনীয় 
সংেশাধন কের তা অ েমাদন ও 
দঢ়ৃীকরেণর িবষেয় ইেনােভশন 
িটেমর উপি ত সদ বৃ  
একমত পাষণ কেরন।

গত 
৩০.১০.২০১৮ 
ি . তািরেখ 
অ ি ত পবূবতী 
সভার 
কাযিববরণী 
অ েমাদন ও 
দঢ়ৃীকরণ করা 
হয়।

ইেনােভশন িটম

১



 ২.
ইেনােভশন 
কিমিট 
পুনগঠন

সভায় জানােনা হয় য, গত 
১১.৩.২০১৯ ি . তািরেখর ৪৩. ২৬. 
০০০০. ০০১.০৬.৫৪০.১৮ 
(অংশ-১).৮০৪/১ (১১) নং ারেকর 
মাধ েম ইেনােভশন িটম পুনগঠন 
করা হেয়েছ। পুনগিঠত ইেনােভশন 
িটেমর অিফসােদশ কাযিববরণীর 
সােথ সং িৃত িবষয়ক ম ণালেয় 

রণ করার িবষেয় সভায় একমত 
পাষণ করা হয়। 

পুনগিঠত 
ইেনােভশন 
িটেমর 
অিফসােদশ 
কাযিববরণীর 
সােথ সং িৃত 
িবষয়ক ম ণালেয় 

রণ করা।  

ইেনােভশন িটম 

 ৩.
উ াবনী 
পিরক না 

ণয়ন

সভায় উ াবন কমপিরক না 
ণয়ন ও মলূ ায়ন 

িনেদিশকা-২০১৫ িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনা করা হয় এবং গণ াগার 
অিধদ র ও এর আওতাধীন 

াগারসমেূহর জ  যগুপৎ 
কমপিরক না ণয়েনর িনিরেখ 
িন িলিখত ধাপ েলা 

িনি করেণর জ  সদ বৃ  
একমত কাশ কেরন:
ক) গণ াগার অিধদ র ও এর 
িনয় ণাধীন াগারসমেূহর 
সবা েলা িচি ত করা;

খ) সবাদােনর িবদ মান প িত 
িচি ত করা;
গ) সবা দােনর ে  
চ ােল সমহূ িচি ত করা;
ঘ) সবা সহজীকরেণর ধাপ িচি ত 
করা।

ক) গণ াগার 
অিধদ র ও এর 
িনয় ণাধীন 

াগারসমেূহর 
সবা েলা িচি ত 

করা;
খ) সবাদােনর 
িবদ মান প িত 
িচি ত করা;
গ) সবা দােনর 

ে  
চ ােল সমহূ 
িচি ত করা;
ঘ) সবা 
সহজীকরেণর ধাপ 
িচি ত করা।

ইেনােভশন িটম  

 ৪. িবিবধ

িবিবধ আেলাচনায় ইতঃপূেব িবভাগ 
ও জলা পযােয়র াগার থেক 
সংগৃহীত উ াবনী আইিডয়াসমেূহর 
সারসংে প তিরর িবষেয় সভায় 
উপি ত সদ বৃ  একমত পাষণ 
কেরন।

িবভাগ ও জলা 
পযােয়র াগার 
থেক সংগৃহীত 

উ াবনী 
আইিডয়াসমেূহর 
সারসংে প 
তির 

ইেনােভশন িটম

 আর কান আেলাচনা না থাকায় সবাইেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

আব ল াহ হা ন পাশা 
পিরচালক (যু সিচব) ও ইেনােভশন

২



অিফসার, গণ াগার অিধদ র।

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০৬.০৬.০০৩.১৮.১০১ তািরখ: 
০৫ ম ২০১৯

২২ বশাখ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মহাপিরচালক (অিতির  সিচব), গণ াগার অিধদ র
২) িচফ ইেনােভশন অিফসার, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) পিরচালক, পিরচালক (লাইে ির, উ য়ন ও আইিট), গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা।
৪) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) সহকাির া ামার , আইিসিট সল, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক, শাসন ও িহসাব , গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ,
ঢাকা।
৭) ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, গণ াগার অিধদ র,
শাহবাগ, ঢাকা।
৮) লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক, পিরসংখ ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার অিধদ র,
শাহবাগ, ঢাকা।
৯) জিুনয়র লাইে িরয়ান, মহাপিরচালেকর দ র, গণ াগার অিধদ র

 

খ কার আিসফ মাহতাব 
সহকারী পিরচালক

৩


