
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

মহাপিরচালেকর কায �ালয় 
 

�ব উ�য়ন অিধদ�র 
 দাির�� িবেমাচন ও ঋণ কম ��চী অিধশাখা

২০২২-২০২৩ অথ �বছের �ব উ�য়ন অিধদ�েরর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�নার বা�বায়ন িবষয়ক ১ম সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
এ �ক এম মিফ�ল ইসলাম 

 পিরচালক (দা. িব. ও ঋণ) ও ইেনােভশন অিফসার, �ব উ�য়ন অিধদ�র।
সভার তািরখ ০৪/০৮/২০২২ ি�.
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ�কা
�ান পিরচালেকর অিফস ক�।
উপি�িত উপি�ত সদ�গেণর নােমর তািলকা পিরিশ� “ক” �ত �দখােনা হেয়েছ।
     সভাপিত উপি�ত সকল স�ানীত সদ�েক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। সভায় মি�পিরষদ িবভাগ �ণীত  ২০২২-২০২৩ অথ �বছেরর ই-গভ��া� ও

উ�াবন কম �পিরক�না �মাতােবক ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/সং�া পয �ােয়র অিফেসর জ� িনধ �ািরত কায ��ম, কম �স�াদেনর �চক এবং বা�বায়েনর সময়কাল

উপ�াপেনর জ� সদ�-সিচবেক আ�ান জানােনা হয়। সদ�-সিচব �িত� কায ��ম, কম �স�াদেনর �চক এবং বা�বায়েনর সময়কাল সভায় উপ�াপন কেরন।

উপ�ািপত কম �পিরক�না িবষেয় আেলাচনা এবং �হীত িস�া� িনে� বণ �না করা হেলাঃ

নং কায ��ম আেলাচনা িস�া�/�পািরশ বা�বায়ন
১. ১.১. �সবা

সহিজকরণ/
িডিজটাইেজ-শেনর
মা�েম উ�াবনী
ধারণা বা�বায়ন

ক. সদ�-সিচব ইেনােভশন �ম সভায় অবগত
কেরন �য ২০২২-২৩ অথ �বছেরর কম �পিরক�না
�মাতােবক  �সবা সহিজকরণ/
িডিজটাইেজশেনর মা�েম  ��নতম
এক�  উ�াবনী  ধারণা  ০৪/০৫/২০২৩ ি�.
তািরেখর মে� বা�বায়ন করেত হেব।
চলিত অথ �বছের �সবা সহিজকরণ/
িডিজটাইেজশেনর মা�েম এক� উ�াবনী
ধারণা িনব �াচেনর লে�� অিধদ�েরর �িত�
শাখা �থেক বা�বায়নেযা� ধারণার ��াবনা
ইেনােভশন �সেলর িনকট ��রেণর জ� আ�ান
জানােনা যায় এবং �া� ধারণা �থেক
অ�ািধকারিভি�েত িতন� ধারণার তািলকা
��ত করেত এক� কিম� গঠন করা �যেত
পাের। কিম� ��তম সমেয়র মে� উ�াবন
ধারণার তািলকা ইেনােভশন �সেলর িনকট
��রণ করেব। ধারণার তিলকা �থেক এক�
ধারণা মহাপিরচালেকর অ�েমাদন�েম
মি�পিরষদ িবভােগর গাইড লাইন �মাতােবক
বা�বায়ন করা যায়। 

ক. চলিত অথ �বছের  সহিজকরণ/ িডিজটাইেজশেনর মা�েম
��নতম এক� উ�াবনী ধারণার নাম আগামী ১৪/০৮/২০২২
ি�. তািরেখর মে� ইেনােভশন �সল-এ ��রণ করেত
ইেনােভশন �সল হেত অিধদ�েরর �িত� শাখােক প� িদেত
হেব।
 
খ. সকল শাখা �থেক �া� বা�বায়নেযা� উ�াবন ধারণা
বাছাই কের অ�ািধকার িভি�েত িতন� ধারণা বাছাইকরেণর
জ� িন�বিণ �ত কম �কত�ােদর সম�েয় �ম গঠন করা হেলা-
(১) জনাব �মাঃ হািম�র রহমান, উপপিরচালক(বা�বায়ন)--
------------ আ�ায়ক;
(২) জনাব �শখ �মাঃ নািসর উি�ন)
উপপিরচালক(দা. িব. ও ঋণ)----------সদ�
(৩) জনাব অমেল� িব�াস,
 ��া�ামার, �ব উ�য়ন অিধদ�র ------ সদ�
(৪) জনাব �মাঃ শাহী�র রহমান,
 উপপিরচালক(দা. িব. ও ঋণ)- ------- সদ�
(৫) জনাব �মাঃ জাকািরয়া জািমল
সহকাির পিরচালক (�িশ:)------------  সদ�
 
গ. কিম� সকল শাখা �থেক �া� উ�াবন ধারণা বাছাই কের
অ�ািধকার িভি�েত িতন� ধারণার তািলকা আগামী
২০/০৮/২০২২ ি�. তািরেখর মে� ইেনােভশন �সল-এ ��রণ
করেব।

ইেনােভশন
�ম

নং কায ��ম আেলাচনা িস�া�/�পািরশ বা�বায়ন



 ১.২. ইতঃ�েব � 
বা�বািয়ত উ�াবনী
 ধারণা, সহজী�ত ও
িডিজটাইজ�ত
 �সবার ডাটােবজ
 ��ত করা এবং 
�সবাস�হ চা� রাখা

ক. সভায় জানােনা হয় �য ইতঃ�েব � বা�বািয়ত
উ�াবনী ধারণা, সহজী�ত ও িডিজটাইজ�ত
�সবার ডাটােবজ ��ত করা এবং �সবাস�হ চা�
রাখার িবষয়� ২০২২-২৩ অথ �বছেরর
কম �পিরক�নায় িনধ �ারণ করা হেয়েছ। সভায় �েব �
বা�বািয়ত সকল উ�াবনী ধারণা, সহজী�ত ও
িডিজটাইজ�ত �সবার তািলকা ��ত করার জ�
িতন সদ� িবিশ� এক� কিম� গঠন করা যায়।
�া� তািলকার �সবাস�হ �য কায �ালেয়
বা�বািয়ত হে� তার সােথ �যাগােযাগ কের �সবা
বা�বায়েনর বত�মান অব�ার ত� সং�হ কের
ডাটােবজ �তরী করা �যেত পাের এবং �সবাস�হ
সচল রাখার উে�াগ �হণ করেত হেব।

ইতঃ�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী ধারণা, সহজী�ত ও
িডিজটাইজ�ত �সবার ডাটােবজ �তরীর জ�
িন�বিণ �ত কম �কত�ােদর সম�েয় �ম গঠন করা
হেলা- 
 (১) জনাব অমেল� িব�াস,
 ��া�ামার, �ব উ�য়ন অিধ: - আ�ায়ক
 (২) জনাব �মাঃ শাহী�র রহমান
 উপপিরচালক(দা. িব. ও ঋণ)- সদ� 
(৩) জনাব �মাঃ সােল� উি�ন আহেমদ,
  সহকারী পিরচালক(পির:) - সদ�
কিম� আগামী ৩১/০৮/২০২২ ি�. তািরেখর মে�
ডাটােবজ �তরী কের ইেনােভশন �সল-এ ��রণ
করেব।   

ইেনােভশন �ম

 ১.৩. ই-নিথর 
�বহার �ি�

সরকারী �সবা কায ��মেক িডিজটালাইজড করার
জ� �িত� দ�র/সং�ার ই-নিথ �বহার
বা�তা�লক করা হেলও ল�� করা যাে� �য,
স�িত �ব উ�য়ন অিধদ�র ই-নিথর �বহাের
িপিছেয় পেড়েছ। �ন ২০২২ পয �� ই-নিথর
�বহার ৬১% উ�ীত করা স�ব হেয়েছ।
২০২২-২৩ অথ �বছের ই-নিথর �বহার ৮৫%-এ
উ�ীত করেত পারেল এ িবষেয় �ণ � ন�র ৪ অজ�ন
করা যােব। ই-নিথর �বহার সে�াষজনক পয �ােয়
উ�ীত করেত মহাপিরচালক (��ড-১) মেহাদেয়র
�া�ের প� �দওয়ার িবষেয় সভায় একমত
�পাষণ করা হয়।

সকল শাখা এবং মাঠ পয �ােয়র সকল কায �ালেয়র
�মাট স�ািদত নিথর ৮৫% ই-নিথেত স��
করেত মহাপিরচালক(��ড-১)   মেহাদেয়র �া�ের
প� �দান করার িস�া� �হীত হয়।

ইেনােভশন �ম

 ১.৪. ৪থ � িশ� িব�েবর 
স�া� চ�ােল�
 �মাকােবলায় 
আইন/পিলিস/ 
কম �পিরক�না
�ণয়ন  এবং
 িবষয়িভি�ক 
কম �শালা আেয়াজন

সভায় ৪থ � িশ� িব�েবর স�া� চ�ােল�
�মাকােবলায় আইন/পিলিস/কম �পিরক�না �ণয়ন
এবং িবষয়িভি�ক কম �শালা আেয়াজন িবষেয়
িব�ািরত আেলাচনা হয়।   ৪থ � িশ� িব�েবর
স�া� চ�ােল� �মাকােবলায় ২০২২-২৩
অথ �বছেরর কম �পিরক�না �ণয়ন এবং
ইেনােভশন �সলেক জানােত �ফাকাল পেয়� (৪থ �
িশ� িব�ব)-�ক প� �দওয়ার িবষেয় সভায় মত
�কাশ করা হয়।  

৪থ � িশ� িব�েবর স�া� চ�ােল� �মাকােবলায়
২০২২-২৩ অথ �বছেরর �ব উ�য়ন অিধদ�েরর
কম �পিরক�না �ণয়ন এবং চ�ােল� �মাকােবলায়
কম �শালা আেয়াজেনর ত� ইেনােভশন �সলেক
জানােত �ফাকাল পেয়�েক প� িদেত হেব।

ইেনােভশন �ম 

 ২.১. ত� বাতায়ন
 হালনাগাদকরণ 
 

��মািসকিভি�েত ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ
এবং �মাণক িহেসেব ত� বাতায়ন
হালনাগাদকরেণর �ীন-শট সংর�ণ এবং
ইেনােভশন �সল-এ ��রেণর জ� আইিস�
শাখােক অ�েরাধ জানােত সভায় আেলাচনা হয়। 

ত� বাতায়েনর সকল �সবাব� িনয়িমত হালনাগাদ
করেত হেব এবং  ত� বাতায়ন হালনাগাদকরেণর
�ীন-শট ��মািসকিভি�েত ইেনােভশন �সল-এ
��রেণর জ� আইিস� শাখােক অ�েরাধ জািনেয়
প� িদেত হেব।

ইেনােভশন �ম

নং িবষয় আেলাচনা িস�া�/�পািরশ বা�বায়ন
 

 
 
 
 

২.২.১. ই-গভ��া� ও
উ�াবন কম �পিরক�না 
বা�বায়ন সং�া� �িশ�ণ
আেয়াজন 
 
২.২.২. ই-গভ��া� ও
উ�াবন কম �পিরক�না 
বা�বায়ন সং�া� বরা��ত
অথ � �য়
 

ক. ই-গভ��া� ও কম �পিরক�না বা�বায়ন িবষেয়
চলিত অথ �বছের ৪� �িশ�ণ আেয়াজেনর িবষয়
কম �পিরক�নায় উে�খ রেয়েছ। 
 
�িশ�েণর িবষয়, �ভ��, অংশ�হণকারী এবং
�িশ�ণ আেয়াজেনর �য় িনব �ােহর জ� �েয়াজনীয়
বােজট �তরীর িবষেয় আেলাচনা হয় এবং এ িবষেয়
এক� কিম� গঠেনর ��াব করা হয়। 

ক.   �িশ�ণ আেয়াজন এবং �িশ�েণর
�য় িনব �ােহর জ� বােজট �ণয়ন করার
লে�� িন�বিণ �ত কম �কত�ােদর সম�েয়
কিম� গঠন করা হেলা- 
(১) জনাব �মাঃ হািম�র রহমান,
উপপিরচালক(বা�বায়ন)- আ�ায়ক;
(২) জনাব অমেল� িব�াস,
 ��া�ামার, �ব উ�য়ন অিধদ�র - সদ�
(৩) জনাব �মাঃ শাহী�র রহমান,
 উপপিরচালক(দা. িব. ও ঋণ)- সদ�

ইেনােভশন �ম



২.২.৫.�দেশ/িবেদেশ
বা�বািয়ত ��নতম এক�
উে�াগ পিরদশ �ন

এ িবষেয় আেলাচনায় সরকাির িস�াে�র কারেণ
িবেদেশ বা�বািয়ত উ�াবন ধারণা পিরদশ �েনর �েযাগ
না থাকায় �দেশর মে� এক� উ�াবনী উে�াগ
পিরদশ �েনর িবষেয় মত �কাশ করা হয়। সভায়
�ি�য়া �জলার �মারখালী উপেজলার লািহনীপাড়ায়
‘�বকার�� �াম�জন’ িশেরানােম উ�াবনী উে�াগ�
ইেনােভশন কিম�র স��েদর পিরদশ �েনর িবষেয়
একমত �পাষণ করা হয়। 

আগামী জা�য়াির - ২০২৩ মােস �ি�য়া
�জলার �মারখালী উপেজলার লািহনীপাড়ায়
‘�বকার�� �াম�জন’ িশেরানােম
বা�বািয়ত উ�াবনী উে�াগ পিরদশ �ন করার
িস�া� �হীত হয়।

 

২. মাঠ পয �ােয়র অিফস�েহ ই-
গভ��া� ও উ�াবন
কম �পিরক�না বা�বায়ন

সভায় জানােনা হয় �য, মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক মাঠ
পয �ােয়র অিফস�েহ ই-গভ��া� ও উ�াবন
কম �পিরক�না বা�বায়ন সং�া� িনেদ �শনা রেয়েছ
এবং এ� বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র আবি�ক
কায ��েমর এক� অংশ িবধায় মাঠ পয �ােয়   ই-
গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না বা�বায়েনর বা�-
বাধকতা রেয়েছ। 

মি�পিরষদ িবভােগর গাইড লাইন
�মাতােবক মাঠ পয �ােয়র অিফস�েহর জ�
িনধ �ািরত ই-গভ��া� ও উ�াবন
কম �পিরক�না বা�বায়ন িনি�ত করেত
মহাপিরচাল (��ড-১) মেহাদেয়র �া�ের
মােঠ প� �দােনর িস�া� �হীত হয়।

 

             সভাপিত বেলন, ২০২২-২৩ অথ �বছেরর কম �পিরক�না �মাতােবক কায ��স�হ যথাসমেয় বা�বায়ন িনি�ত করেত হেব। িতিন �েমর সকল সদ�েক

ইেনােভশন কায ��ম বা�বায়েন আ�িরক হেত অ�েরাধ কেরন। অতঃপর আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার কাজ

�শষ কেরন।

 
 

এ �ক এম মিফ�ল ইসলাম 
 

পিরচালক (দা. িব. ও ঋণ) ও ইেনােভশন অিফসার, �ব

উ�য়ন অিধদ�র।

�ারক ন�র: ৩৪.০১.০০০০.০২৮.৫১.০১৩.২২.৮৯ তািরখ: 

০৭ আগ� ২০২২

২৩ �াবণ ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 

১) অিতির� সিচব, �ীড়া-১ অ�িবভাগ ও চীফ ইেনােভশন অিফসার, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়
 ২) পিরচালক, �ব উ�য়ন অিধদ�র

 
৩) উপ-পিরচালক, �শাসন অিধশাখা , �ব উ�য়ন অিধদ�র

 
৪) উপ-পিরচালক , সংগঠন ও িবেদশ �িশ�ন অিধশাখা , �ব উ�য়ন অিধদ�র

 
৫) উপ-পিরচালক , দাির�� িবেমাচন ও ঋণ কম ��চী অিধশাখা, �ব উ�য়ন অিধদ�র

 ৬) উপ-পিরচালক, �িশ�ণ শাখা , �ব উ�য়ন অিধদ�র
 

৭) উপ-পিরচালক , পিরক�না শাখা , �ব উ�য়ন অিধদ�র

৮) ��া�ামার , আইিস� অিধশাখা , �ব উ�য়ন অিধদ�র
 

৯) সহকারী পিরচালক, পিরক�না শাখা , �ব উ�য়ন অিধদ�র
 ১০) সহকারী পিরচালক , সহকারী পিরচালক (অথ � ও অিডট), �ব উ�য়ন অিধদ�র

 
১১) সহকারী পিরচালক , �িশ�ণ শাখা , �ব উ�য়ন অিধদ�র

 
১২) স�ট িলিপকার , মহাপিরচালেকর দ�র , �ব উ�য়ন অিধদ�র

 
 
 

�মাঃ শাহী�র রহমান 
 উপ-পিরচালক ও সদ� সিচব, ইেনােভশন �ম, �ব উ�য়ন

অিধদ�র।


