
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয় 

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
আইিসিট শাখা

২০২০-২১ অথবছেরর ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর উ াবনী কায ম সং া  ২য় সভার
কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ আব ুজুবাইর হােসন বাবল ু
 যু সিচব

সভার তািরখ ২০ আগ  ২০২০
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘিটকা

ান যু সিচব এর অিফস কে
উপি িত সংযিু

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। কিমিটর সদ  সিচব, মাছা াৎ ফারহানা
রহমান (উপসিচব) সভাপিতর অ মিত েম সভার েত আেলাচ সিূচ অ যায়ী গত ২০ জুলাই ২০২০ তািরেখ
অ ি ত সভার িস াে র বা বায়েনর অ গিত তেুল ধেরন। সভায় এ িবভােগর ২০২০-২১ অথবছেরর উ াবনী
বািষক কমপিরক নার আটিট (০৮) কায ম িনেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

০২। সভায় উে খ করা হয় য, বািষক উ াবন কমপিরক নার কায ম ৪.৩ এ সবা সহিজকরেণ স মতা
বিৃ র লে  ই িদেনর িশ ণ আেয়াজন করার িবষেয় উে খ আেছ। এ িশ েণ, এ িবভাগ হেত নয় (৯) জন
এবং িতিট স র/সং া হেত িতন (০৩) জন কের মাট ৩০ জেনর একিট ব াচ কের িশ েণর আেয়াজন করা
যেত পাের। আগামী িডেস র ২০২০ মােস মি পিরষদ িবভাগ ও এটআুই এর সহায়তায় ই িদেনর সবা

সহিজকরেণর িশ ণ আেয়াজেনর িবষেয় সভায় সকেল একমত পাষণ কেরন।

০৩। বািষক উ াবন কমপিরক নার কায ম ৫.১ এ উ াবনী উেদ াগ/ধারণার তািলকা আগামী নেভ র ৩,
২০২০ তািরেখর মেধ  এ িবভােগর তথ  বাতায়েন কাশ করার িবষেয় বাধ বাধকতা আেছ। ইেনােভশন কিমিটর
সদ , জনাব মা া িমজা র রহমান জানান য, উ াবনী আইিডয়া সং হ করার লে  এ িবভােগর িতিট
শাখায় প  রণ করা যেত পাের। তাছাড়া, সভায় িতনিট উ াবনী আইিডয়া াব কেরন, তা হলঃ ১) ালািন
ও খিনজ স দ িবভােগর িনেদিশকা ফলক াপন করা ২) অনলাইেন (ম ােসনজার বা টিলেফােন) গণ নানী

হণ করা ৩) এবং িডিজটাল নািটশ বাড াপন করা।

০৪। বািষক উ াবন কমপিরক নার কায ম ১১.১ এ একিট িডিজটাল সবা আগামী ১৫ ফ য়াির ২০২১
তািরেখর মেধ  তির ও বা বায়ন করার িবষেয় উে খ আেছ। এ িবষেয় কিমিটর সদ  জনাব মাঃ কিবর উি ন
জানান য, এ িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সভার সময়সিূচ অনলাইন িভি ক করা যেত পাের। তথ
ইনপুট দওয়া সােপে  সভার তিরখ ও সময় অ যায়ী সয়ংি য়ভােব সভার সময়সিূচ সাজােনা থাকেব, ফেল য
কউ তার কি উটার হেত িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সভার সময়সিূচ দখেত পােব এবং ি ট করেত পারেব। 

০৫। বািষক উ াবন কমপিরক নার কায ম ৯.২ এ উ াবনী িবষেয় নেলজ শয়ািরং এর িবষেয় উে খ আেছ।
এ সে  আেলাচনার এক পযােয় উপি ত কিমিটর সদ গণ কণফুলী গ াস িডি িবউশন কা ানী িলঃ, িসেলট
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গ াস িফ স িলঃ, রবন গ াস কা ানী িলঃ ও পি মা ল গ াস কা ানী িলঃ এর সােথ উ াবেন নেলজ
শয়ািরং করার িবষেয় একমত পাষণ কেরন।

০৬। বািষক উ াবন কমপিরক নার কায ম ৩.১ এ উ াবনী কােড (৩২৫৭১০৫) মাট আট (৮) ল  টাকা
বরা  আেছ। এ ি েত কিমিটর সদ  জনাব মাঃ কিবর উি ন জনান য, গত অথবছের এ কােড দশ (১০)
ল  টাকা বরা  িছল, তার মধ  হেত ব য় করা হেয়িছল মা  ২,১৩৮৭০.০০ টাকা, যার ফেল উ  কায েমর
িনধািরত অথ ব েয়র ল মা া অিজত না হওয়ায় কমস াদন সচূেকর িনধািরত মান “ ই” অজন করা স ব
হয়িন। সভাপিত, এ িবষেয় কিমিটর সকল সদ গণেক উ  কােডর বরা কতৃ অথ যথাযথ ব েয়র িবষেয় সেচ
থাকার পরামশ দন।

০৭। বািষক উ াবন কমপিরক নার কায ম ৪.২ এ উ াবেন স মতা বিৃ র লে  ই িদেনর িশ ণ
আেয়াজেনর িবষেয় উে খ আেছ। এ িবষেয় সভায় িবশদ আেলাচনা হয়। এ িবষেয় িচফ ইেনােভশন অিফসার
জানান য, আগামী জা য়াির ২০২১ মােস ৩০ জেনর একিট ব াচ কের মি পিরষদ িবভাগ ও এটআুই এর
সহায়তায় এ িশ েণর আেয়াজন করা যেত পাের। এ সে  উপি ত সদ গণ একমত পাষণ কেরন।

০৮। বািষক উ াবন কমপিরক নার কায ম ৪.১ এ উে খ আেছ য, উ াবেন ও সবা সহিজকরণ িবষেয়
বছের িতনিট (০৩) একিদেনর কমশালা আেয়াজন করেত হেব। এ সে  কিমিটর সদ  জনাব মা া িমজা র
রহমান বেলন য, উ াবেন স মতা বিৃ র লে  ই িদেনর িশ ণ ও সবা সহিজকরেণ স মতা বিৃ র লে

ই িদেনর িশ েণর পের একিদেনর কমশালা/ সিমনার আেয়াজন করা যায়। আগামী ফ য়াির’ ২০২১ মােস
২০২০-২১ অথবছেরর ইেনােভশেনর থম কমশালা আেয়াজন করা যেত পাের।

০৯। বািষক উ াবন কমপিরক নার ১৩.২ কায েম দ র/সং ার সােথ বছের িতনিট (০৩) সভা আেয়াজেনর
কথা বলা আেছ। এরই অংশ িহেসেব দ র/সং ার সােথ আগামী অে াবর’ ২০২০ মােস থম সভা আেয়াজন করা
যেত পাের মেম সকেল একমত পাষণ কেরন।

১০। এ িবভােগর ইেনােভশন কিমিটর গত ২০ জুলাই ২০২০ তািরেখ অ ি ত ১ম সভার িস া  শত ভাগ
অজন/বা বায়ন হেয়েছ, এেত সভাপিত সে াষ কাশ কেরন।

১১। সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প িস া  গৃহীত হয়। 

ম িববরণ িস া  বা বায়নকারী
১১.১ আগামী ২০ সে র ২০২০ তািরেখ ইেনােভশন কিমিটর ৩য় সভা আেয়াজন 

করেত হেব। 
সদ  সিচব

১১.২ সবা সহিজকরেণ স মতা বিৃ র লে  ই িদেনর িশ েণ এ িবভাগ হেত ৯ 
জন এবং িতিট দ র/সং া হেত ৩ জন কের মাট ৩০ জেনর একিট ব াচ 
আগামী িডেস র’ ২০২০ মােস উ  িশ ণ আেয়াজন করেত হেব।

ইেনােভশন িটেমর 
সকল সদ

১১.৩ উ াবনী আইিডয়া সং েহর জ  এ িবভােগর িতিট শাখায় প  রণ করেত 
হেব।

সদ  সিচব

১১.৪ আগামী ১৫ ফ য়াির ২০২১ তািরেখর মেধ  একিট িডিজটাল সবা তির ও 
বা বায়ন করেত হেব। এ ি েত এ িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র 
সভার সময়সিূচ অনলাইন িভি ক করেত হেব।

এ িবভােগর 
া ামার

১১.৫ কণফুলী গ াস িডি িবউশন কা ানী িলঃ, িসেলট গ াস িফ  কা ানী িলঃ, 
রবন গ াস কা ানী িলঃ ও পি মা ল গ াস কা ানী িলঃ এর সােথ 

সেরজিমেন পিরদশন কের নেলজ শয়ািরং করেত হেব।

ইেনােভশন িটেমর 
সকল সদ
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১১.৬ উ াবনী কােডর (৩২৫৭১০৫) বরা কতৃ অথ যথাযথভােব ব য় করেত হেব। ইেনােভশন িটেমর 
সকল সদ

১১.৭ উ াবেন স মতা বিৃ র লে  আগামী জা য়াির’ ২০২১ মােসর মেধ  এ 
িবভােগর ৯ জন এবং িতিট দ র/সং া হেত ৩ জন কের মাট ৩০ জেনর 

িশ ণাথীর ০২ িদেনর িশ ণ আেয়াজন করেত হেব।

ইেনােভশন িটেমর 
সকল সদ

১১.৮ উ াবেন ও সবা সহিজকরেণ একিদেনর থম কমশালা/ সিমনার আগামী 
ফ য়াির’ ২০২১ মােসর মেধ  আেয়াজন করেত হেব।

ইেনােভশন িটেমর 
সকল সদ

১১.৯ দ র/সং ার সােথ থম সভা আগামী অে াবর’ ২০২০ মােস আেয়াজন করেত 
হেব।

ইেনােভশন িটেমর 
সকল সদ

১১.১০ এ িবভােগর ইেনােভশন কিমিটর সভার িস া  শত ভাগ অজন/বা বায়ন 
করেত হেব।

ইেনােভশন িটেমর 
সকল সদ

০৫। সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভা সমাি  ঘাষণা
কেরন।

 

মাঃ আব ুজবুাইর হােসন বাবল ু
যু সিচব

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০১১.৯৯.০০৪.১৮.১০৫ তািরখ: 
২০ আগ  ২০২০

৫ ভা  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) উপসিচব, উ য়ন-২ অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
২) উপসিচব, অপােরশন-২ অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৩) উপ- ধান, পিরক না-২ অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৪) িসে ম এনািল , আইিসিট শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৫) া ামার, আইিসিট শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ (ওেয়বসাইেট কােশর ব ব া হেণর
অ েরাধসহ)

 

মাছা াৎ ফারহানা রহমান 
উপসিচব
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