
া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

গণ াগার অিধদ েরর ইেনােভশন িটেমর ১১/৯/২০১৯ তািরেখর সভার কাযিববরণী

সভাপিত আব ল াহ হা ন পাশা 
 পিরচালক (যু সিচব)

সভার তািরখ ১১/৯/২০১৯ ি .
সভার সময় সকাল ১১:০০টা

ান গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা
উপি িত পিরিশ -ক

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 া  গহৃীত হয়:

িমক 
নং

আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া / পািরশ বা বায়ন
কারী/ম ব

 ১. পূববতী 
সভার 
কাযিববরণী 
অ েমাদন

গত ১৮/৬/২০১৯ ি . তািরেখ অ ি ত 
পূববতী সভার কাযিববরণীেত েয়াজনীয় 
সংেশাধন কের তা অ েমাদন ও 
দৃঢ়ীকরেণর িবষেয় ইেনােভশন িটেমর 
উপি ত সদ বৃ  একমত পাষণ 
কেরন।

গত ১৮/৬/২০১৯ ি . 
তািরেখ অ ি ত 
পূববতী সভার 
কাযিববরণী অ েমাদন 
ও দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

ইেনাভ
◌শন 

িটম

১



 ২. উ াবনী 
পিরক না 

ণয়ন

সদ -সিচব জানান য, িবগত সভার 
িস াে র আেলােক িন িলিখত ধাপ েলা 

িনি করেণর জ  অিধদ েরর সকল 
শাখা এবং িফয়া কামাল জাতীয় 
গণ াগারসহ মাঠ পযােয়র সরকাির 

াগারসমেূহ প  রণ করা হয়:
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।
এ পিরে ি েত া  িতেবদনসমেূহর 
কেয়কিট নমনুা সভায় উপ াপন করা 
হিয়। সভায় এই মেম একমত কাশ করা 
হয় য, া  িতেবদনসমেূহর মেধ  
যসব আইিডয়ায় নতনু  

(Uncommon) রেয়েছ স েলাক ছক 
(Matrix) আকাের সম য় কের পরবতী 
সভায় উপ াপন করেত হেব।

া  িতেবদনসমেূহর 
মেধ  যসব আইিডয়ায় 
নতনু  
(Uncommon) রেয়েছ 
স েলাক ছক 

(Matrix) আকাের 
সম য় কের পরবতী 
সভায় উপ াপন করেত 
হেব।

সহকার
◌ী 
পিরচা
লক 
(উ য়ন 
ও 
আইিস
িট)  

২



 ৩. বািষক 
উ াবন 
কমপিরক
না ণয়ন ও 
বা বায়ন 
অ গিত 
মলূ ায়ন 
িনেদিশকা, 
২০১৯-২০২
০

(ক) িবগত সভার িস া  অ যায়ী িফয়া 
কামাল জাতীয় গণ াগােরর ইেনােভশন 
িহেসেব িশ -িকেশার পাঠকে র উ য়ন 
সং া  আেলাচনাকােল ইেনােভশন 
অিফসার জানান য, িশ  পাঠকে র জ  
টিলিভশন ও বই য় করা হেয়েছ। 

সভায় টিলিভশনিট সংেযাজন এবং 
বইসমহূ সে  সাজােনার িবষেয় 
একমত কাশ করা হয়। িশ  পাঠকে র 
উ য়ন সং া  উ াবনিটেক পাইলিটং 
করার িবষেয় সভায় একমত কাশ করা 
হয়।
(খ) গণ াগার অিধদ েরর আওতাধীন 
সকল াগার চ েরর শাভাবধেনর জ  
ফুেলর বাগান তির/উ য়ন সং া  প  
মাঠপযােয় রণ করা হেয়েছ।  
(গ) গণ াগার অিধদ েরর জ  
ইেনােভশন কাড ( কাড 
ন র-৩২৫৬১০৫) বরা সহ এ খােত 
২০.০০ ল  টাকা বরা  চেয় ম ণালেয় 
প  রণ করার জ  শাসন শাখােক 
পুণরায় তািগদ দােনর িবষেয় সভায় 
একমত কাশ করা হয়;
(ঘ) মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা 
অ যায়ী ১ (এক) িদেনর উ াবনী 
কমশালা/ওিরেয়ে টশন আেয়াজেনর 
িবষেয় সভায় িন ধতৃ িস া  হণ করা 
হয়:
১. অংশ হণকারীর সংখ া: ৩০ জন;
২. ১৫ জন ঢাকা এবং ১৫ জন ঢাকার 
বাইের থেক মেনানয়ন করা;
৩. িবিধ মাতােবক িশ ণ ভাতা, 
স ানী, আপ ায়ন, লা , শনারী 
ইত ািদ সং ান করা।
উি িখত িবষয়িট সহকারী পিরচালক 
( শাসন ও িহসাব) এবং সহকারী 
পিরচালক (উ য়ন ও আইিসিট) সম য় 
করেবন মেম সভায় িস া  হণ করা 
হয়। 

ক) িশ -িকেশার 
পাঠকে র উ য়নকে  

য়কতৃ টিলিভশনিট 
সংেযাজন এবং বইসমহূ 
সে  সাজােনার 
েয়াজনীয় ব ব া হণ 

করা;
খ) িশ  পাঠকে র 
উ য়ন সং া  
উ াবনিটর পাইলিটং 
করা;
গ) ইেনােভশন কােড 
( কাড 
ন র-৩২৫৬১০৫) 
বরা সহ এ খােত 
২০.০০ ল  টাকা 
বরা  চেয় ম ণালেয় 
প  রণ করা;
ঘ) মি পিরষদ িবভােগর 
িনেদশনা অ যায়ী 
িন ধতৃ িবষয় িবেবচনা 
কের ১ (এক) িদেনর 
উ াবনী 
কমশালা/ওিরেয়ে টশন 
আেয়াজেনর েয়াজনী 
ব ব া হণ করা:
১. অংশ হণকারীর 
সংখ া: ৩০ জন (১৫ 
জন ঢাকা এবং ১৫ জন 
ঢাকার বাইের থেক 
মেনানয়ন করা);
৩. িবিধ মাতােবক 

িশ ণ ভাতা, স ানী, 
আপ ায়ন, লা , 

শনারী ইত ািদ 
সং ান করা।

ক) 
ি ি প
◌াল 
লাইে
িরয়ান 
(উপপর
ি◌চাল
ক);
খ) 
সদ -
সিচব 
ইেনাভ
◌শন 

িটম; 
গ) 
সহকার
◌ী 
পিরচা
লক 
( শাস
ন ও 
িহসাব)
ঘ) 
সহকার
◌ী 
পরিচা
লক 
( শাস
ন ও 
িহসাব) 
এবং 
সহকার
◌ী 
পিরচা
লক 
(উ য়ন 
ও 
আইিস
িট)

৩



 ৪. িবিবধ িবিবধ আেলাচনায় -
(ক) গণ াগার অিধদ র কতকৃ ণীত 
উ াবনী কমপিরক নায় ২ ( ই) িদেনর 
কমশালা আেয়াজেনর সংখ া ভুল েম ১০ 
জন উে খ থাকায় তা সংেশাধেনর িবষেয় 
সবস ত িস া  গৃহীত হয়;
(খ) অিধদ েরর উ য়ন ও আইিসিট 
শাখার নতনু উ াবনী কায ম ‘ই-নিথর 
সকাল’ যথাযথভােব মিনটিরং এবং 
পাইলিটং করার িবষেয় সভায় সবস ত 
িস া  গৃহীত হয়।

(ক) কমপিরক না 
সংেশাধন করেত হেব;
(খ) অিধদ েরর উ য়ন 
ও আইিসিট শাখার 
নতনু উ াবনী কায ম 
‘ই-নিথর সকাল’ 
যথাযথভােব মিনটিরং 
এবং পাইলিটং করা।  

সহকার
◌ী 
পিরচা
লক 
(উ য়ন 
ও 
আইিস
িট) ও  
সদ -
সিচব, 
ইেনাভ
◌শন 

িটম

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

 

আব ল াহ হা ন পাশা 
পিরচালক (যু সিচব)

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০৬.০৬.০০৩.১৮.১৮৯ তািরখ: 
১৭ সে র ২০১৯

২ আি ন ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) িচফ ইেনােভশন অিফসার , সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়
২) পিরচালক, পিরচালক (লাইে ির, উ য়ন ও আইিট), গণ াগার অিধদ র
৩) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক, শাসন ও িহসাব , গণ াগার অিধদ র
৪) ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, গণ াগার অিধদ র
৫) সহকাির া ামার , আইিসিট সল, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়
৬) লাইে িরয়ান, পাঠকেসবা শাখা, গণ াগার অিধদ র
৭) লাইে িরয়ান, পাঠকেসবা শাখা, গণ াগার অিধদ র
৮) লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক, পিরসংখ ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার অিধদ র
৯) সহকারী পিরচালক, শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা, গণ াগার অিধদ র
১০) মহাপিরচালেকর ব ি গত সহকারী (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), গণ াগার
অিধদ র
১১) পাঠক  সহকারী, শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা, গণ াগার অিধদ র

 

খ কার আিসফ মাহতাব 
সহকারী পিরচালক

৪


