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

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
আইিসিট শাখা

ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর ইেনােভশন কিমিটর সােথ দ র/ সং ার ইেনােভশন িটেমর ১ম সভার
কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ িজ রু  রহমান চৗধরুী 
 যু সিচব

সভার তািরখ ২৮ নেভ র ২০১৯
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘিটকা

ান যু সিচব ( শাসন) এর অিফস ক
উপি িত পিরিশ  ক

মম কায মকায ম বা বায়নবা বায়ন  সময়সময়  বা বায়নবা বায়ন  ি য়াি য়া
১। ২.১ ইেনােভশন কিমিটর ১ম সভা ৬ আগ  ২০১৯ বা বািয়ত।
২। ৪.৩ সবা সহজীকরেণ স মতা বিৃ র 

লে  ই িদেনর িশ ণ আেয়াজন, ৬ 
জন

২৫ সে র ২০১৯ বা বািয়ত।

৩। ২.১ ইেনােভশন কিমিটর ২য় সভা ৮ অে াবর ২০১৯ বা বািয়ত।
৪। ১২.১ একিট সবা প িত সহিজকরেণর 

পাইলিটং বা বায়ন ও অিফস আেদশ জাির
১৫ অে াবর ২০১৯ বা বািয়ত।

৫। ৪.২ উ াবেন স মতা বিৃ র লে  ই 
িদেনর িশ ণ আেয়াজন, ৬ জন

২৭ অে াবর  ২০১৯ ি য়াধীন।

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 উ াবনী কায ম বা বায়েনর
অ গিত তেুল ধেরন। সভায় উে খ করা হয় য, ইেনােভশন িটেমর ৩িট সভা ইেতামেধ  অ ি ত হেয়েছ।
িসিডউল অ যায়ী আরও ৩ িট সভা অ ি ত হেব। তাছাড়া, ৪থ মািসক সভািট আগামী ১০ িডেস র ২০১৯
তািরেখ অ ি ত হেব।

০২। সভায় পযায় েম ইেনােভশন কমপিরক নার কায মসমহূ পযােলাচনা করা হয়। সবা সহজীকরেণ
স মতা বিৃ র লে  ই িদেনর িশ ণ সফলভােব অ ি ত হওয়ায় সভাপিত সংি  সকলেক ধ বাদ জানান।
এছাড়া, উ াবেন স মতা বিৃ র লে  ২ ( ই) িদেনর িশ ণ ও একিদেনর কমশালা/ সিমনার যথাসমেয়
আেয়াজেনর জ  সভাপিত িনেদশনা দন।

০৩। NIS, GRS এবং APA এর সােথ স ৃ  ইেনােভশেনর কায মসমহূ িনিদ করত: ত বা বায়েনর জ
সভাপিত িনেদশনা দন। সময়াব  ইেনােভশন কমপিরক নার সােথ ’বা বায়ন ি য়া’ সংেযাজন করার
িবষেয় আেলাচনা হয় যা িন প:

১



৬। ৫.১ উ াবনী উেদ ােগর তািলকা তথ  
বাতায়েন কাশ

৩ নেভ র ২০১৯ বা বািয়ত।

৭। ১৩.২ দ র/সং ার সােথ ইেনােভশন 
িটেমর ১ম সভা

৩০ নেভ র ২০১৯ বা বািয়ত।

৮। ২.১ ইেনােভশন িটেমর  ৪থ সভা ১০ িডেস র ২০১৯ ৫ িডেস র ২০১৯ তািরেখ নািটশ জাির 
করেত হেব।

৯। ৪.১ একিদেনর কমশালা/ সিমনার (১ম) ১৭ িডেস র ২০১৯ কমশালা  আেয়াজেনর জ  বােজট 
অিধশাখােক অবিহত করেত হেব।

১০। ৬.১ উ াবনী উেদ ােগর পাইলিটং 
বা বায়েনর সরকাির আেদশ জাির

১৯ িডেস র ২০১৯ ১৯ িডেস র ২০১৯ এর মেধ   সরকাির 
আেদশ জাির করার জ  ১৫ িডেস র 
২০১৯ তািরেখ ব ব া হণ করেত হেব।

১১। ১৫.১ অধ-বািষক -মলূ ায়ন িতেবদন 
তির

৩০ জা য়াির ২০২০ অধ-বািষক -মলূ ায়ন িতেবদন 
তিরর জ  ১৫ জা য়াির ২০২০ তািরখ 

হেত েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত 
হেব।

১২। ১৫.১ অধ-বািষক -মলূ ায়ন িতেবদন 
মি পিরষদ িবভােগ রণ

৫ ফ য়াির ২০২০ ৩ ফ য়াির ২০২০ তািরেখ অধ-বািষক 
-মলূ ায়ন িতেবদন মি পিরষদ 

িবভােগ রেণর উেদ াগ হণ করেত 
হেব।

১৩। ২.১ ইেনােভশন িটেমর ৫ম সভা ৬ ফ য়াির ২০২০ ১ ফ য়াির, ২০২০ তািরেখ 
 ইেনােভশন িটেমর ৪থ সভার নািটশ 
জাির করেত হেব।

১৪। ১১.১ একিট িডিজটাল সবা তির ও 
বা বায়ন

১৫ ফ য়াির ২০২০ ১৫ জা য়াির ২০২০ তািরখ থেক এ 
িবষেয় েয়াজনীয় কায ম হণ করেত 
হেব। 

১৫। ৪.১ একিদেনর কমশালা/ সিমনার (২য়) ২০ ফ য়াির ২০২০ ১ ফ য়াির ২০২০ তািরেখ বােজট 
শাখােক অবিহত করেত হেব।

১৬। ৬.২ উ াবনী উেদ ােগর পাইলিটং 
বা বায়ন মলূ ায়ন

১ মাচ ২০২০ ২০ ফ য়াির ২০১৯ থেক কায ম 
হণ করেত হেব।

১৭। ২.১ ইেনােভশন িটেমর ৬  সভা ৮ এি ল ২০২০ ৩ এি ল ২০২০ তািরেখ ইেনােভশন 
িটেমর ৫ম সভার নািটশ জাির করেত 
হেব।

১৮। ১২.২ একিট সবা প িত বা বায়েনর 
চড়ূা  অিফস আেদশ জাির, সারােদেশ 
স সারণ/ রি েকশন

১৫ এি ল ২০২০ ১০ এি ল ২০২০ তািরেখর মেধ  
েয়াজনীয় কায ম হণ করেত হেব।

১৯। ৪.১ একিদেনর কমশালা/ সিমনার (৩য়) ২৮ এি ল ২০২০ একিদেনর কমশালা আেয়াজেনর জ  
 ১ এি ল ২০২০ তািরখ হেত 

েয়াজনীয় িত হণ করেত হেব 
এবং বােজট অিধশাখােক অবিহত 
করেত হেব।

২০। ৯.২ ৬ জন উ াবকেক দেশ িশ া 
সফর/ িশ ণ/নেলজ শয়ািরং া ােম 

রণ

৩০ এি ল ২০২০ ১৫ এি ল ২০২০ বােজট অিধশাখােক 
অবিহত করেত হেব।

২১। ১৩.২ দ র/সং ার সােথ ইেনােভশন 
িটেমর ২য় সভা

১ মাচ ২০২০ ১৬ ফ য়াির ২০২০ তািরেখ নািটশ 
জাির করেত হেব।
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২২। ১৩.২ দ র/সং ার সােথ ইেনােভশন 
িটেমর ৩য় সভা

৩০ এি ল ২০২০ ১৫ মাচ ২০২০ তািরেখ  নািটশ  জাির 
করেত হেব।

২৩। ৭.১ ১িট ইেনােভশন শােকিসং আেয়াজন ১৫ ম ২০২০ ২৫ এি ল ২০২০ তািরেখ  নািটশ 
 জাির করেত হেব।

২৪। ১৪.১ বা বািয়ত উ াবনী উেদ ােগর 
ড েম ট তির ও কাশ

২০ ম ২০২০ ১ ম ২০২০ হেত  উ াবনী উেদ ােগর 
 ড েম ট তিরর কাজ  করেত হেব।

২৫। ১৪.২ সবা সহিজকরেণর ড েম ট তির 
ও কাশ

২০ ম ২০২০ ১ ম, ২০২০ হেত  সবা সহিজকরেণর 
 ড েম ট তিরর কাজ  করেত হেব।

২৬। ৯.১ ৩জন উ াবকেক শংসাসচূক 
সনদপ  দান

৩ জুন ২০২০ ইেনােভশন শােকিসং এর মধ  িদেয় ৩ 
জন উ াবকেক শংসাসচূক সনদপ  

দােনর জ  িনবাচন করেত হেব।
২৭। ২.১ ইেনােভশন িটেমর ৭ম সভা ১০ জুন ২০২০ ৪ জুন ২০২০ তািরেখ  ইেনােভশন 

িটেমর ৬  সভার নািটশ জাির করেত 
হেব।

২৮। ৮.১ ১িট উ াবনী উেদ াগ আ িলক 
পযােয় বা বায়ন

১০ জুন ২০২০ ২০ ম ২০১৯ থেক  কায ম হণ 
করেত হেব।

২৯। ৭.২ শােকিসং এর মাধ েম ৩িট  
উ াবনী িনবাচন

১৫ জুন ২০২০ ইেনােভশন শােকিসং এর মধ  িদেয় 
৩িট  উ াবনী িনবাচন করেত হেব।

৩০। ৯.৩ উ াবন কাযা েমর সে  স ৃ  ৬ 
জন কমকতােক িবেদেশ িশ া 
সফর/ িশ ণ/নেলজ শয়ািরং া ােম 

রণ

৩০ জুন ২০২০ বােজট অিধশাখােক অবিহত করেত 
হেব।

৩১। ১৩.১ দ র/সং ার উ াবনী কমপিরক না 
পিরবী ণ

৩০ জুন ২০২০ ২০ জুন ২০২০ তািরখ হেত কায ম 
হণ করেত হেব।

৩২। ১৩.৩ দ র/সং ার উ াবনী ৩িট ক  
সেরজিমেন দশন ও সহায়তা দান

৩০ জুন ২০২০ ২৫ জুন ২০২০ তািরখ হেত কায ম 
হণ করেত হেব।

৩৩। ১৫.৩ বািষক -মলূ ায়ন িতেবদন তির ১৫ জুলাই ২০২০ ১০ জুলাই ২০২০ তািরখ হেত কায ম 
হণ করেত হেব।

৩৪। ১৫.৪ বািষক -মলূ ায়ন িতেবদন 
মি পিরষদ িবভােগ রণ

২০ জুলাই ২০২০ ১৮ জুলাই ২০২০ তািরখ হেত কায ম 
হণ করেত হেব।

০৪।িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প িস া  হণ করা হয়:
      ক) দ র/ সং া িনেয় ইেনােভশন িটেমর সভা আগামী ১ মাচ ২০২০ তািরেখ করেত হেব;
       খ) সময়াব  ইেনােভশন কমপিরক নার সােথ ’বা বায়ন ি য়া’ সংেযাজন করেত হেব;
       গ) NIS, GRS এবং APAএর সােথ ইেনােভশেনর কায ম েলা িনিদ  কের ত বা বায়ন করেত হেব ;
       ঘ) ইেনােভশন বা বায়ন ি য়া িনিদ ভােব িলিপব  করেত হেব।

০৫। সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ িজ রু রহমান চৗধুরী 
যু সিচব

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০১১.৯৯.০০৪.১৮.২২৪ তািরখ: ২৪ অ হায়ণ ১৪২৬
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০৯ িডেস র ২০১৯
ি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) উপসিচব, বােজট অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৪) উপ- ধান, পিরক না-২ অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৫) িসে ম এনািল , আইিসিট শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

 

মাঃ িজ রু রহমান চৗধুরী 
যু সিচব
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