উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ

গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
সংস্কৃরি রবষয়ক র্ন্ত্রণালয়

র্হাপরিচালককি বাণী

গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি কর্তক
ম ২০২১-২২ অর্ মবছকি উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ ককাস ম আকয়াজন
কিায় আরর্ আনরিি। গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাকদি সিকাি নাগরিক কসবায় উদ্ভাবনী ককৌিল বাস্তবায়কনি র্াধ্যকর্
রবদ্যর্ান কসবাসমূহকক জনবান্ধব কিাি উকেকে প্ররিটি দপ্তকি উদ্ভাবনী কার্ মক্রকর্ি রনকদ মিনা প্রদান ককি। গণগ্রন্থাগাি
অরিদপ্তকিি ইকনাকেিন টিকর্ি রনয়রর্ি পরিবীক্ষণ, মূল্যায়কনি পরিকপ্ররক্ষকি ইকিার্কধ্য লাল-চা আড্ডা, ই-নরর্ি
সকাল, পরিসংখ্যান সফ্টওয়যাি, জনবল ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়যািসহ রবরেন্ন িিকণি উদ্ভাবনী কার্ মক্রর্ পরিচারলি হকে।
র্রন্ত্রপরিষদ রবোকগি রনকদ মিনাি আকলাকক গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি ও এি আওিািীন রবোগ, কজলা ও উপকজলা
পর্ মাকয়ি সিকারি গণগ্রন্থাগািসমূকহি উদ্ভাবকন ও কসবা সহজীকিকণ কর্মকিমা ও কর্মচািীকদি দক্ষিা উন্নয়কনি জন্য
আকয়ারজি এ প্ররিক্ষকণি সারব মক সফলিা কার্না কিরছ।

কর্াোঃ আবুবকি রসরেক
র্হাপরিচালক
গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি

ককাস ম-পরিচালককি বক্তব্য

গণগ্রন্থাগাকিি আওিািীন দপ্তিসমূকহি কসবাি র্াকনান্নয়ন ও কসবা-সহজীকিকণি লকক্ষয উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা
বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ আকয়াজন কিা হকয়কছ। ২০২১-২২ অর্ ম বছকি গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তকিি প্ররিক্ষণ
কযাকলন্ডাকিি অন্যির্ গুিত্বপূণ ম প্ররিক্ষণ রহকসকব আগার্ী ০৬-০৭ অকটাবি, ২০২১ িারিকে প্রর্র্ ব্যাকচি প্ররিক্ষণ
অনুরিি হকব। বারষ মক কর্মসম্পাদন চুরক্তি আওিায় চলরি অর্ ম বছকি গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি ও এি আওিািীন
রবোগ, কজলা ও উপকজলা পর্ মাকয়ি সিকারি গণগ্রন্থাগািসমূকহি প্রায় ১০০ জন কর্মকিমা ও কর্মচািীকদি দক্ষিা
বৃরিি লক্ষযর্াত্রা রনকয় চাি টি ব্যাকচ প্ররিক্ষকণি উকদ্যাগ গ্রহণ কিা হকয়কছ। আরর্ এ প্ররিক্ষণ কর্মসূরচি সফলিা
কার্না কিরছ।

ককাস ম-পরিচালক

সূরচপত্র
ক্ররর্ক নং

রবষয়

পৃিা নং

1.

লক্ষয ও উকেে

০১

2.

প্ররিক্ষকণি রবষয়

০১

3.

প্ররিক্ষণ সূরচ

০২

4.

প্ররিক্ষকগকণি িারলকা

০৩

5.

প্ররিক্ষণ সংরিষ্ট জনবল

০৩

6.

প্ররিক্ষণার্ীকদি িারলকা

০৪

7.

ককেে

০৬

১. লক্ষয ও উকেে
১.১ কসবা প্রদান পিরিকি উদ্ভাবনী চচ মা;
১.২ কসবা সহজীকিকণ কর্মকিমা-কর্মচািীকদ দক্ষিা বৃরি;
১.৩ কার্ মকিোকব উদ্ভাবনী কার্ মক্রর্ পরিচালনা কিা।

২. প্ররিক্ষকণি রবষয়
২.১ ইকনাকেিকনি সংজ্ঞা, কসবা সহজীকিণ ও ইকনাকেিন িারিক িািণা;
২.২ কসবা সহজীকিকণি পটভূরর্; গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তকিি উদ্ভাবনী কার্ মক্রর্
২.৩ কসবা সহজীকিকণি প্রকয়াজনীয়িা, কসবা সহজীকিণ চক্র ও উদ্ভাবনী প্ররিকবদন;
২.৪ ইকনাকেিন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া
২.৫ র্াঠ পর্ মাকয়ি ইকনাকেিন;
২.৬ রিরজটাল কসবা ও SPS (Service Process Simplification);
২.৭ কসবা সহজীকিণ পিরি ও TCV;
২.৮ ইকনাকেিন চচ মা, দৃরষ্টেরি ও মূল্যকবাি;
২.৯ মুক্ত আকলাচনা
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৩. প্ররিক্ষণ-সূরচ:
িারিে
০৬/১০/২০২১
(বুিবাি)

সর্য়
৯:৩০-১০:১৫
১০:১৫-১১:৪৫
১১:৪৫ -১:১৫
০১:১৫-২:০০
০২:০০-৩:৩০

উকবািনী, অনুিান, পরিরচরি, প্ররিক্ষণ
গাইিলাইন, ককাস ম পরিচালককি বক্তব্য,
প্রিান অরিরর্ি বক্তব্য
ইকনাকেিকনি সংজ্ঞা, কসবা সহজীকিণ ও
ইকনাকেিন িারিক িািণা
কসবা সহজীকিকণি পটভূরর্; গণগ্রন্থাগাি
অরিদপ্তকিি উদ্ভাবনী কার্ মক্রর্
নার্াজ ও র্ধ্যাহ্ণ রবিরি

প্ররিক্ষক
প্রিান অরিরর্:
সোপরি:
জনাব অসীর্ কুর্াি কদ
অরিরিক্ত সরচব
পরিচালক ও ইকনাকেিন অরফসাি
গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
-

১২:০০-১:৩০

জনাব এ কজ এর্ আব্দুল্যাকহল বাকী
যুগ্মসরচব, রচফ ইকনাকেিন অরফসাি
কপ্রাগ্রার্াি
সংস্কৃরি রবষয়ক র্ন্ত্রণালয়
সহকািী পরিচালক (উন্নয়ন)
গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
রিরজটাল কসবা ও SPS (Service রসকের্ এনারলে
Process Simplification)
সংস্কৃরি রবষয়ক র্ন্ত্রণালয়
কসবা সহজীকিণ পিরি ও TCV
প্ররিরনরি, র্রন্ত্রপরিষদ রবোগ

০১:৩০-০২:১৫

নার্াজ ও র্ধ্যাহ্ণ রবিরি

০২:১৫-০৩:০০

ইকনাকেিন চচ মা, দৃরষ্টেরি ও মূল্যকবাি

৩:০০-৪:৩০

মুক্ত আকলাচনা

০৪:৩০-০৪:৫০

সর্াপনী পব ম
(প্ররিক্ষণার্ীকদি প্ররিরক্রয়া, রবকিষ
অরিরর্ি বক্তব্য, প্রিান অরিরর্ি বক্তব্য)

০৩:৩০-৪:১৫
০৭/১০/২০২১
(বৃহস্পরিবাি)

রবষয়

১০:০০–১১:১৫
১১:১৫ -১২:০০

কসবা সহজীকিকণি প্রকয়াজনীয়িা; কসবা
সহজীকিণ চক্র ও উদ্ভাবনী প্ররিকবদন
ইকনাকেিন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
প্ররক্রয়া
র্াঠ পর্ মাকয়ি ইকনাকেিন

-২-

সহকািী পরিচালক (প্রিাসন)
ইকনাকেিন কফাকাল পকয়ে, গগ্রঅ
র্হাপরিচালক
গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
-

৪. প্ররিক্ষকবৃি (কজযিিাক্রকর্ নয়):
ক্ররর্ক নং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯

নার্ ও পদবী

কর্মস্থল

জনাব অসীর্ কুর্াি কদ
যুগ্মসরচব ও রচফ ইকনাকেিন অরফসাি
জনাব কর্াোঃ আবুবকি রসরেক
র্হাপরিচালক
জনাব এ কজ এর্ আব্দুল্যাকহল বাকী
যুগ্মসরচব, সংস্কৃরি রবষয়ক র্ন্ত্রণালয়
জনাব কর্াছা. র্রিয়র্ কবগর্
পরিচালক (উপসরচব)
প্ররিক্ষক

গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
সংস্কৃরি রবষয়ক র্ন্ত্রণালয়
গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
র্রন্ত্রপরিষদ রবোগ

জনাব কর্াোঃ সাোওয়াি কহাকসন
রসকের্ এনারলে
জনাব িিন চন্দ্র পাল
কপ্রাগ্রার্াি
ি. কর্াহাম্মদ হারুন-অি-িিীদ
সহকািী পরিচালক
েিকাি আরসফ র্াহিাব
সহকািী পরিচালক

সংস্কৃরি রবষয়ক র্ন্ত্রণালয়
সংস্কৃরি রবষয়ক র্ন্ত্রণালয়
গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি

৫. প্ররিক্ষণ টির্:
ককাস ম পরিচালক:
 জনাব কর্াছা. র্রিয়র্ কবগর্, পরিচালক (উপসরচব), গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
ককাস ম সর্ন্বয়কািী:
 েিকাি আরসফ র্াহিাব, সহকািী পরিচালক, গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
ককাস ম সহায়ক:
 জনাব সুলিানা পািেীন, কটকরনকযাল এযারসসকটে (কযাটালগাি), গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
 জনাব কর্াোঃ রসফারুল ইসলার্, কটকরনকযাল এযারসসকটে (কযাটালগাি), গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
 কাজী ফজলুজ্জার্ান, লাইকেরি এযারসসকটে, গণগ্রন্থাগাি অরিদপ্তি
-৩-

.

(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত)
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সং িত িবষয়ক ম ণালয়
গণ াগার অিধদ র
শাহবাগ, ঢাকা
www.publiclibrary.gov.bd

জ ির
সীিমত

১৯ আি ন ১৪২৮
তািরখ:
০৪ অে াবর ২০২১
িবষয়: উ াবনী কমপিরক না বা বায়ন সং া ০২ ( ই ) িদন াপী অনলাইেন িশ ণ ( াচ - ১ )।
গণ াগার অিধদ েরর অধীন লনা, রাজশাহী ও বিরশাল িবভােগর সরকাির গণ াগারস েহর কমকতা ও কমচারীেদর
অংশ হেণ আগামী ০৬ এবং ০৭ অে াবর ২০২১ তািরেখ ( ধবার ও হ িতবার) উ াবনী কমপিরক না বা বায়ন
সং া ০২ ( ই) িদন াপী িশ ণ আেয়াজন করা হেয়েছ। িশ েণ অংশ হেণর জ িনে া ত কমকতা ও
কমচারীগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলা।
ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০৬.০৬.০০৩.১৮.১৮৮

িমক নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.

কমকতা/কমচারীর নাম ও পদবী
( জ তার িভি েত নয়)

কম ল

ড. মাঃ আহছান উ াহ
িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, লনা
ি ি পাল লাইে িরয়ান- কাম-উপপিরচালক
জনাব সিলনা ইসলাম
জলা সরকাির গণ াগার, িসরাজগ
লাইে িরয়ান
জনাব মা: মন র আলম
জলা সরকাির গণ াগার, িঝনাইদহ
লাইে িরযান
জনাব মাহা দ সাই র রহমান
জলা সরকাির গণ াগার, বােগরহাট
লাইে িরয়ান
জনাব মা: রাক ামান
জলা সরকাির গণ াগার, জয় রহাট
লাইে িরয়ান
জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম
জলা সরকাির গণ াগার, গাইবা া
লাইে িরয়ান
জনাব খািলদ মাহা দ সাই াহ
িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, বিরশাল
সহকারী পিরচালক
জনাব এস এম আিশফ
জলা সরকাির গণ াগার, নও া
লাইে িরয়ান
জনাব ক, এম, মেহদী হাসান
জলা সরকাির গণ াগার, িড় াম
লাইে িরয়ান
জনাব রিমনা জা াত
জলা সরকাির গণ াগার, নােটার
লাইে িরয়ান
জনাব মাঃ তাজ ল ইসলাম
জলা সরকাির গণ াগার, নড়াইল
লাইে িরয়ান
জনাব মাঃ মা দ রানা
িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, রাজশাহী
সহকারী পিরচালক
জনাব মা: মিন ামান
জলা সরকাির গণ াগার, মা ড়া
সহকারী লাইে িরয়ান/ শাসিনক কমকতা
১

ম

.

১৪.

জনাব ন ন
সহকারী লাইে িরয়ান

জলা সরকাির গণ াগার, ি য়া

১৫.

জনাব মমতাজ খা ন
সহকারী লাইে িরয়ান
জনাব এনা ল হক
সহকারী লাইে িরয়ান
জনাব মাঃ আিমর হােসন
সহকারী লাইে িরয়ান
জনাব মা ফা আ ার
সহকারী লাইে িরয়ান
জনাব মাঃ িজয়া ল ইসলাম
িনয়ার লাইে িরয়ান
জনাব মাঃ লিফকার মিতন
িনয়র লাইে িরয়ান
জনাব নাজ াহার নাহার
িনয়র লাইে িরয়ান
জনাব মা: মা ন কিবর
িনয়র লাইে িরয়ান

জলা সরকাির গণ াগার, যেশার

১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.

২৩.
২৪.
২৫.
২৬.

জলা সরকাির গণ াগার, পাবনা
জলা সরকাির গণ াগার, ব ড়া
জলা সরকাির গণ াগার, প য়াখালী
জলা সরকাির গণ াগার, সাত ীরা
জলা সরকাির গণ াগার, য়াডা া
জলা সরকাির গণ াগার, িপেরাজ র
জলা সরকাির গণ াগার , বর না

জনাব মাঃ এমদাদ হােসন
লাইে ির এ ািসসেট -কামিরিডং হল এ িসসেট

জলা সরকাির গণ

াগার, মেহর র

জলা সরকাির গণ াগার, াপাইনবাবগ

জনাব গালাম মা ফা
লাইে ির সহকারী
জনাব মা: শিফ ল ইসলাম
লাইে ির সহকারী
জনাব মা: জালাল হােসন
লাইে ির এ ািসসেট

জলা সরকাির গণ াগার, ঝালকা
জলা সরকাির গণ াগার , ভালা

িশ েণর িনয়মাবলী:

১। িশ েণ zoom অনলাইন স ওয় ােরর মা েম (Zoom ID- 863 504 6370, Password 2122 ); অংশ হণ
করেত হেব;
২। িশ ণাথ গণ গল ফম রণসহ হািজরা ও িবেলর হাড কিপ রেণর মা েম (অনলাইন িশ েণর) িবিধ মাতােবক
ভাতা া হেবন;
৩। িশ ণ িতিদন সকাল ০৯:০০ টা থেক িবকাল ০৫:০০ টা পয অ ি ত হেব।

৪-১০-২০২১
খ কার আিসফ মাহতাব
সহকারী পিরচালক
ফান: +৮৮০২৫৮৬১৭০১৬
ইেমইল: kamp.addpl@gmail.com

িবতরণ ( জ তা েম নয়):
১) পিরচালক, গণ াগার অিধদ র
২) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক/ি ি পাল
লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), (সকল)
২

.

৩) িসিনয়র লাইে িরয়ান/ লাইে িরয়ান/ সহকারী
পিরচালক (সকল)
১৯ আি ন ১৪২৮
তািরখ:
০৪ অে াবর ২০২১

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০৬.০৬.০০৩.১৮.১৮৮/১(৫)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তা েম নয়):
১) িচফ ইেনােভশন অিফসার, সং িত িবষয়ক ম ণালয়
২) িচফ একাউ স এ িফনা অিফসার, িবষয়ক ম ণালয়
৩) া ামার , আইিস সল, সং িত িবষয়ক ম ণালয়
৪) সহকারী া ামার, আইিস শাখা, গণ াগার অিধদ র (ওেয়বেপাট ােল কােশর অ েরাধসহ)
৫) মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), মহাপিরচালেকর
দ র, গণ াগার অিধদ র

৪-১০-২০২১
খ কার আিসফ মাহতাব
সহকারী পিরচালক

৩

