
বই পিড়
েদশ গিড়

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সং িৃত িবষয়ক ম ণালয় 

গণ াগার অিধদ র 
উ য়ন ও আইিসিট শাখা

ই-নিথ

গণ াগার অিধদ েরর আগ , ২০১৮ মােসর ইেনােভশন িটেমর মািসক সভা

সভাপিত                                         অাব ল াহ হা ন পাশা                                         
 পিরচালক

সভার তািরখ ৫/৯/২০১৮ ি .
সভার সময় ৩:৩০ (িবকাল)

ান গণ াগার অিধদ েরর সভাক , শাহবাগ, ঢাকা।
উপি িত ইেনােভশন িটেমর সদ বৃ  (পিরিশ -ক)।

উপি ত সদ বৃ েক েভ া জািনেয় সভাপিত সভার কাজ  কেরন। িতিন ইেনােভশন িটেমর সদ -সিচব
ও গণ াগার অিধদ েরর লাইে িরয়ান (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।

ম.ম. আেলাচআেলাচ   
িবষয়িবষয়

আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া // পািরশপািরশ ম বম ব

১. পূববতী সভার 
কাযিববরণী 
অ েমাদন।

১৮.৭.২০১৮ তািরেখ অ ি ত 
পূববতী সভার কাযিববরণীেত 
কান প িট-িবচূ িত 

পিরলি ত না হওয়ায় তা 
অ েমাদন ও দৃঢ়ীকরেণর িবষেয় 
ইেনােভশন িটেমর উপি ত 
সদ বৃ  একমত পাষণ 
কেরন।

১৮.৭.২০১৮ তািরেখ 
অ ি ত পূববতী সভার 
কাযিববরণীেত অ েমাদন 
ও দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

ইেনােভশ
ন িটম

২. ইেনােভশন 
কিমিট 
পুণগঠন

গত ৬/৫/২০১৮ তািরেখ সবেশষ 
ইেনােভশন িটম পুণগঠন করা 
হয়। বতমােন ইেনােভশন িটেমর 
একজন সদে র পদবী পিরবতন 
হওয়ায় কিমিট পুণগঠন করা 
যেত পাের মেম সদ বৃ  

একমত পাষণ কেরন।

ইেনােভশন কিমিট 
পুণগঠন করেত হেব।

গণ াগার 
অিধদ র।
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৩. িতমােস 
িনয়িমত 
ইেনােভশন 
িটেমর সভা 
আেয়াজন

সং িৃত িবষয়ক ম ণালেয়র ১১ 
মাচ ২০১৮ তািরেখ অ ি ত 
সভার কাযিববরণীর ২ নং 
িস াে র সােথ সাম  রেখ 
গণ াগার অিধদ েরও 

িতমােস িনয়িমত ইেনােভশন 
িটেমর সভা আেয়াজেনর িবষেয় 
সভায় একমত পাষণ করা হয়।  

িতমােস িনয়িমত 
ইেনােভশন িটেমর সভা 
আেয়াজন করা।

ইেনােভশ
ন িটম

৪. িনয়িমত 
ওেয়বেপাটাল 
হালনাগাদ 
করা।

সং িৃত িবষয়ক ম ণালেয়র ১১ 
মাচ ২০১৮ তািরেখ অ ি ত 
সভার কাযিববরণীর ৩ নং 
িস াে র আেলােক গণ াগার 
অিধদ েরর ওেয়বেপাটাল 
আপেডট রাখার িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয় এবং এনওিস, 
িজও, িব ি , নািটশ, সম য় 
সভার কাযিববরণী, ইেনােভশন 
সভার কাযিববরণী. বািষক 
কমস াদন চিু  সং া  সভার 
কাযিববরণী/ িতেবদন, আইিসিট 
সং া  সভার কাযিববরণী, 
বদলী, চা ির ায়ীকরণ ইত ািদ 

পূণ প ািদ ওেয়ব 
পাটােলর নািটশ বাডসহ 

সংি  কনাের কাশ 
(Publish) করার িবষেয় সভায় 
একমত পাষণ করা হয়। 
এছাড়াও য সকল িবভাগ/ জলা 
এখন পয  িনজ  ওেয়বেপাটাল 
তির/হালনাগাদ কেরিন তােদর 

তািলকা তির কের তািগদ 
দােনর িবষেয় সভার সদ বৃ  

একমত পাষণ কেরন। এছাড়াও 
ওেয়বেপাটােল কমকতাবেৃ র 
নােমর তািলকা সংেশাধেনর 
িবষেয়ও ইেনােভশন িটেমর 
সদ বৃ  একমত পাষণ 
কেরন। নবগিঠত িফয়া কামাল 
জাতীয় গণ াগােরর 
ওেয়বেপাটালিট িনয়িমত 
আপেডট করার িবষেয়ও সকেল 
একমত পাষণ কেরন।

ক) গণ াগার 
অিধদ েরর ওেয়বেপাটাল 
িনয়িমত আপেডট রাখেত 
হেব।
খ) এনওিস, িজও, িব ি , 
নািটশ, সম য় সভার 

কাযিববরণী, ইেনােভশন 
সভার কাযিববরণী. বািষক 
কমস াদন চিু  সং া  
সভার 
কাযিববরণী/ িতেবদন, 
আইিসিট সং া  সভার 
কাযিববরণী, বদলী, 
চা ির ায়ীকরণ ইত ািদ 

পূণ প ািদ ওেয়ব 
পাটােলর নািটশ 
বাডসহ সংি  কনাের 
কাশ (Publish) করেত 

হেব।
গ) য সকল িবভাগ/ জলা 
এখন পয  িনজ  
ওেয়বেপাটাল 
তির/হালনাগাদ কেরিন 

তােদর তািলকা তির কের 
তািগদ দান করেত 
হেব। 
ঘ) ওেয়বেপাটােল 
কমকতােদর নােমর 
তািলকা সংেশাধন করেত 
হেব।
ঙ) িফয়া কামাল জাতীয় 
গণ াগােরর 
ওেয়বেপাটালিট িনয়িমত 
আপেডট করেত হেব।

পিরসংখ া
ন ও 
ওেয়বেপা
টাল শাখা, 
গণ াগার 
অিধদ র
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৫. ই- মইল সং িৃত িবষয়ক ম ণালেয়র ১১ 
মাচ ২০১৮ তািরেখ অ ি ত 
সভার কাযিববরণীর ৪ নং 
িস াে র আেলােক গণ াগার 
অিধদ েরর সকল প ািদ ই-
মইেলর মাধ েম ম ণালেয় 

রণ করা এবং সকল ই- মইেল 
িসিস িহেসেব 
ap.moca@gmail.com 
ব বহার করার িবষেয় উপি ত 
কমকতাবৃ  একমত পাষণ 
কেরন একইভােব গণ াগার 
অিধদ েরর আওতাধীন সকল 
িবভাগীয় ও জলা সরকাির 
গণ াগারসমহূ থেক িরত 
প ািদও ই- মইেল রেণর 
িবষেয় একমত পাষণ করা হয় 
এবং সকল মইেলর িসিস 
িহেসেব 
librariandpl.dev@gmail.com 
ব বহার করার িবষেয় সদ বৃ  
মতামত পাষণ কেরন।

ক) গণ াগার 
অিধদ েরর সকল প ািদ 
ই- মইেলর মাধ েম 
ম ণালেয় রণ করা এবং 
সকল ই- মইেল িসিস 
িহেসেব 
ap.moca@gmail.co
m ব বহার করা।
খ) গণ াগার অিধদ েরর 
আওতাধীন সকল 
িবভাগীয় ও জলা সরকাির 
গণ াগারসমহূ থেক 

িরত প ািদ ই- মইেল 
রণ করা এবং সকল 

মইেলর িসিস 
 librariandpl.dev@gmail
.com এ াে েস রণ 
করা।

সকল 
শাখা, 
গণ াগার 
অিধদ র

৬. ই-ফাইিলং 
কায ম

সং িৃত িবষয়ক ম ণালেয়র ১১ 
মাচ ২০১৮ তািরেখ অ ি ত 
সভার কাযিববরণীর ৫ নং 
িস াে র আেলােক গণ াগার 
অিধদ েরর ই-ফাইিলং কায ম 
জারদার করার িবষেয় সদ বৃ  

একমত পাষণ কেরন। সদ -
সিচব জানান য, জুলাই মােস 
অিধদ রসমেূহর ই-নিথ 
কায েমর িব ািরত িরেপােট 
গণ াগার অিধদ র ১২ তম 

ােন রেয়েছ। ই-নিথ কায ম 
আরও গিতশীল করার লে  

েয়াজনীয় িশ ণ আেয়াজন 
এবং িতিট শাখায় কমপে  ২িট 
কের সচল ও আপ-ট-ু ডট 
সফটওয় ার ইন লকতৃ 
কি উটার সরবরাহ করার 
িবষেয় সদ বৃ  একমত পাষণ 
কেরন।

ক) গণ াগার 
অিধদ েরর ই-নিথ 
কায ম আরও গিতশীল 
করার লে  িশ ণ 
আেয়াজেনর ব ব া হণ 
করেত হেব। 
খ) িতিট শাখায় কমপে  
২িট কের সচল ও আপ-ট-ু
ডট সফটওয় ার 

ইন লকতৃ কি উটার 
সরবরাহ করার ব ব া 

হণ করেত হেব।

শাসন ও 
িহসাব 
শাখা এবং 
উ য়ন ও 
আইিসিট 
শাখা, 
গণ াগার 
অিধদ র
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৭. ফসবকু 
পইজ

সং িৃত িবষয়ক ম ণালেয়র ১১ 
মাচ ২০১৮ তািরেখ অ ি ত 
সভার কাযিববরণীর ৬ নং 
িস াে র আেলােক সদ -সিচব 
জানান য, গণ াগার 
অিধদ েরর ফসবকু পজ 
িনয়িমত আপেডট করা হয় এবং 
গণ াগার অিধদ র সংি  
কায ম, অ ান, ছিবসহ িবিভ  
উ য়নমলূক কমকাে র সংবাদ, 
ছিব ইত ািদ িনয়িমত পা  করা 
হয়। এছাড়া কমকতা-
কমচারীেদর ফসবকু েপ 

েয়াজনীয় িনেদশনা দানসহ 
তাৎ িণক সম া-সমাধােন 
করণীয় স েক সদ বেৃ র 
মতামত নয়া হয়। ইেনােভশন 
িটেমর সদ বৃ  ফসবকু 
সংি  কায ম সচল রাখার 
িবষেয় একমত পাষণ কেরন।

ক) গণ াগার 
অিধদ েরর ফসবকু পজ 
িনয়িমত আপেডট রাখা 
এবং পূণ দা িরক 
আেদশ, সভা, 
কমকতােদর পিরদশন, 

িতেযািগতা ও 
অ ানসমেূহর ছিব 
ফসবকু ওয়ােল দশন 

করেত হেব।
খ)গণ াগার অিধদ েরর 
কান কমকতা-কমচারী 
যন  সরকােরর মতাদেশর 

পিরপি  বা সরকার িব ত 
হয় এমন পা  সামািজক 
যাগােযাগ মাধ েম না 
দয় এ িবষেয় ফসবেুকর 

সংি  েপ সবাইেক 
জানােত হেব।
গ) কমকতা-কমচারীেদর 
ফসবকু েপ েয়াজনীয় 

িনেদশনা দানসহ 
তাৎ িণক সম া-
সমাধােন করণীয় স েক 
মতামত আদান- দান 
করেত হেব।

উ য়ন ও 
আইিসিট 
শাখা, 
গণ াগার 
অিধদ র
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৮. ই টারেনট 
ব া উই থ

ই টারেনট ব া উই থ বিৃ র 
িবষেয় লাইে িরয়ান (উ য়ন ও 
আইিসিট) সভােক জানান য, 
 লাইে িরজ আনিলিমেটড 

া াম এর মেডল লাইে ির 
হওয়ায় জলা সরকাির 
গণ াগার, মিু গ  এর ৫ 
এমিবিপএস ব া উই থ চাল ু
করার েয়াজনীয় ব ব া হেণর 
জ  মহাপিরচালক মেহাদয় 
অিফস আেদশ জাির কেরেছন। 
গণ াগার অিধদ েরর (সদর 
দ র) ৫১ এমিবিপএস 
ব া উই থ চাল ুকরার িবষেয় 

াব উপ াপন করা হেয়েছ। 
াব অ েমািদত হেল 

ব া উই থ বিৃ র জ  
িবিটিসএলেক প  দয়া যােব। 
পযায় েম সকল াগার এর 
ব া উই থ বিৃ  করেতহেব মেম 
সভায় উপি ত কমকতাবৃ  মত 

কাশ কেরন।

গণ াগার অিধদ র এবং 
এর আওতাধীন 

াগারসমেূহর 
ব া উই থ বিৃ র উেদ াগ 
চলমান রাখেত হেব।

উনয়ন ও 
আইিসিট 
শাখা এবং 

শাসন 
শাখা 
গণ াগার 
অিধদ র

৯. ইেনােভশন 
সং া  ই 
িদেনর 

িশ ণ

মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা 
অ যায়ী গণ াগার অিধদ র 
এবং এর িনয় ণাধীন সরকাির 
গণ াগারসমেূহ ইেনােভশন 
িটেমর সদ েদর নাগিরক সবা 
উ াবন সং া  ২ ( ই) িদেনর 

িশ েণর আেয়াজন করার জ  
সভায় আেলাচনা করা হয়। এ 

সে  শাসন শাখা হেত 
জানােনা হয় য, রাজ  খােত 

িশ েণ বরা  অথ িদেয় ই-নিথ 
ও ইেনােভশনসহ েয়াজনীয় 

িশ ণসমহূ আেয়াজন করা 
যেত পাের। ইেনােভশন িটেমর 

সদ বৃ  এ িবষেয় একমত 
পাষণ কেরন।

রাজ  খােত িশ েণ 
বরা  অথ িদেয় ই-নিথ ও 
ইেনােভশনসহ েয়াজনীয় 

িশ ণসমহূ আেয়াজন 
করা।

শাসন 
শাখা, 
গণ াগার 
অিধদ র

১০. ওেয়ব 
সাইেটর 
ইেনােভশন 
কনার

িবগত সভার িস া  অ যায়ী 
ইেনােভশন িটেমর সভার 
কাযিববরণী ওেয়ব-সাইেট দান 
করা হয়। এর ধারাবািহকতা 
বজায় রাখেত হেব।

ইেনােভশন িটেমর 
কাযিববরণী িনয়িমত 
ওেয়ব সাইেট কাশ, হাড 
কিপ এবং সফট কিপ 

শাসিনক ম ণালেয় 
িনয়িমত রণ করেত 
হেব।

পিরসংখ া
ন ও 
ওেয়বেপা
টাল শাখা, 
গণ াগার 
অিধদ র
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১১. অিধদ েরর 
ইেনােভশন

গণ াগার অিধদ েরর 
ইেনােভশন িবষেয় আেলাচনার 
পযােয় সদ  সিচব জানান য, 
গণ াগার অিধদ েরর 
মহাপিরচালক মেহাদয় 
ইেনােভশন িহেসেব কমকতােদর 
জ  রািনং মিশন েয়র াব 
কেরেছন। গণ াগার 
অিধদ েরর পিরচালক ও 
ইেনােভশন অিফসার অিধদ েরর 

িশ ণ কমসিূচেত 
িফিজওেথরািপ এবং পুি িব ান 
িবষেয় িশ ণ দােনর  
তেুল ধের সংি  িবষেয়র 
িবেশষ েদর িশ ক িহেসেব 
আম ণ জানােনার পরামশ দন। 
সভায় কমকতােদর জ  গাড়ী 
চালনা িশ ণ আেয়াজেনর 

াব দয়া হয়। 

ক) অিধদ েরর িশ ণ 
কমসিূচেত িফিজওেথরািপ 
এবং পুি িব ান িবষেয় 

িশ ণ দােনর ব ব া 
করা।
খ)কমকতােদর জ  গাড়ী 
চালনা িশ ণ আেয়াজন 
করা।

শাসন 
শাখা, 
গণ াগার 
অিধদ র 

১২. মাঠ পযােয়র 
ইেনােভশন

লাইে িরর সে  স িতপূণ 
বা বমখূী উ াবনী ধারণা 

দােনর জ  িবভাগ ও জলা 
পযােয় িতমােস একবার প  
দয়ার িবষেয় সভায় আেলাচনা 

করা হয়। 

লাইে িরর সে  স িতপূণ 
বা বমখূী উ াবনী ধারণা 

দােনর জ  িবভাগ ও 
জলা পযােয় িতমােস 

িনয়িমত প  দয়া।

উ য়ন ও 
আইিসিট 
শাখা, 
গণ াগার 
অিধদ র

১৩. িবিবধ িবিবধ আেলাচনায় ইেনােভশন 
িটেমর অ গিত সভার 
িস া সমহূ অিধদ েরর মািসক 
সম য় সভায় উপ াপেনর িবষেয় 
সদ বৃ  একমত পাষণ 
কেরন।

ইেনােভশন িটেমর 
অ গিত সভার 
িস া সমহূ অিধদ েরর 
মািসক সম য় সভায় 
উপ াপন করা।

গণ াগার 
অিধদ র 

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

 

অাব ল াহ হা ন পাশা 
পিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০৬.০৬.০০৩.১৮.১৩৬ তািরখ: 
১০ সে র ২০১৮

২৬ ভা  ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক, শাসন ও িহসাব, গণ াগার অিধদ র
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২) ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, গণ াগার অিধদ র
৩) সহকাির া ামার , আইিসিট সল, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়
৪) লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক, পিরসংখ ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার অিধদ র (ওেয়ব
পাটােলর ইেনােভশন কনাের আপেলােডর অ েরাধসহ)

৫) সহকারী পিরচালক, শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা, গণ াগার অিধদ র
৬) লাইে িরয়ান , উ য়ন ও আইিসিট শাখা, গণ াগার অিধদ র
৭) মইনেটেন  পারভাইজার, গণ াগার অিধদ র
৮) জনাব মাঃ উবায় র রহমান, লাইে ির এ ািসসেট ট, গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা।

 

খ কার আিসফ মাহতাব 
লাইে িরয়ান

৭


