
া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 ১৮/৬/২০১৯ তািরেখর সভার কাযিববরণী

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

সভার তািরখ ১৮/৬/২০১৯ ি .
সভার সময় িবেকল ০৩:০০টা

া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 া  গৃহীত হয়:

িমক নং আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া / পািরশ বা বায়নকারী/ম ব

 ১.
পূববতী সভার 
কাযিববরণী 
অ েমাদন

গত ২৯.০৪.২০১৯ 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 ২৯.০৪.২০১৯ 
ি . তািরেখ 
অ ি ত পূববতী 
সভার কাযিববরণী 
অ েমাদন ও 
দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

ইেনােভশন িটম

১



 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  

২



 ৪.

বািষক 
উ াবন 
কমপিরক না 

ণয়ন ও 
বা বায়ন 
অ গিত 
মলূ ায়ন 
িনেদিশকা, 
২০১৯-২০২০

সভায় মি পিরষদ িবভাগ ণীত 
ম ণালয়/িবভােগর বািষক 
উ াবন কমপিরক না ণয়ন 
ও বা বায়ন অ গিত মলূ ায়ন 
িনেদিশকা, ২০১৯-২০২০ িনেয় 
িব ািরত আেলাচনা হয়। 
আেলাচনা েম িন ধতৃ িবষেয় 
উপি ত সদ বৃ  একমত 
পাষণ কেরন:

ক) িশ -িকেশার পাঠকে র 
উ য়ন করা এবং গণ াগার 
অিধদ েরর আওতাধীন সকল 

াগার চ েরর শাভাবধেনর 
জ  ফুেলর বাগান তির/উ য়ন 
সং া  কমপিরক না তির 
করা;
খ) 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 করা;

গ) িতসভায় মি পিরষদ 
িবভােগর িনেদশনা বা বায়েনর 
িবষয়িট আেলাচনার মাধ েম 
করণীয় িনধারণ করা। 

ক) িশ -িকেশার 
পাঠকে র উ য়ন 
করা এবং 
গণ াগার 
অিধদ েরর 
আওতাধীন সকল 

াগার চ েরর 
শাভাবধেনর জ  

ফুেলর বাগান 
তির/উ য়ন 

সং া  
কমপিরক না 
তির করা;

খ) 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 করা;
গ) িতসভায় 
মি পিরষদ 
িবভােগর িনেদশনা 
বা বায়েনর 
িবষয়িট 
আেলাচনার 
মাধ েম করণীয় 
িনধারণ করা। 

ইেনােভশন িটম 

 ৫. ি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 
৩



পিরচালক (যু সিচব)

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০৬.০৬.০০৩.১৮.১২৩ তািরখ: 
১৯ জনু ২০১৯

৫ আষাঢ় ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) পিরচালক, পিরচালক (লাইে ির, উ য়ন ও আইিট), গণ াগার অিধদ র
২) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক, শাসন ও িহসাব , গণ াগার অিধদ র
৩) ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, গণ াগার অিধদ র
৪) লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক, পিরসংখ ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার অিধদ র
৫) মহাপিরচালেকর ব ি গত সহকারী (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), গণ াগার
অিধদ র
৬) পাঠক  সহকারী, শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা, গণ াগার অিধদ র

 

খ কার আিসফ মাহতাব 
সহকারী পিরচালক

৪


