গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জন শাসন ম ণালয়
িসিপ অ িবভাগ
িসিপ-৩ শাখা
জন শাসন ম ণালেয়র ইেনােভশন েমর সভার কাযিববরণী।

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

ডঃ আ শাহীন মাঃ আসা ামান
সিচব (িসিপ অিধশাখা) ও িচফ ইেনােভশন অিফসার
২৮ আগ , ২০২২
১২.০০ ঘ কা।
সিচব (িসিপ), মেহাদেয়র অিফস ক [ভবন নং-৭, ক নং-০৪] জন শাসন ম ণালয়।
পিরিশ -ক

সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম আর কেরন। িতিন সভােক জানান, মি পিরষদ িবভাগ ক ক
ণীত ই-গভ া ও উ াবনী কমপিরক না ২০২২-২০২৩ অ সরণ কের অ ম ণালেয়র কায ম ও পিরক না হণ করা
েয়াজন। এিপএ-এর ল মা া অজন এবং ইেনােভশন কায মেক আেরা ফল করবার লে কিম র কাযপিরিধ
অ সরণ কের যথাসমেয় েয়াজনীয় পদে প হণ করার িবষেয় িতিন
আেরাপ কেরন। করণীয় িনধ ারণ ও
বা বায়েনর ে সকেলর সহেযািগতা েয়াজন মেম িতিন ইেনােভশন েমর সদ ে র ি আকষ ণ কেরন।
০২।
এ পযােয় ইেনােভশন কিম র সদ -সিচব, িসিনয়র সহকারী সিচব, িসিপ-৩ শাখা সভায় আেলাচ িবষয়স হ
উপ াপন কেরন। িতিন জানান, মি পিরষদ িবভাগ ক ক ণীত ই-গভেন ও উ াবনী কমপিরক না ২০২২-২০২৩ এর
কায ম ১.১.১ অ সাের আগামী ৪ ম ২০২৩-এর মে বা বায়েনর লে
নতম এক উ াবনী ধারণা সহিজকরণ
অথবা িডিজটাইেজশেনর মা েম বা বায়ন করেত হেব। উ াবনী ধারণা বা বায়েনর লে জন শাসন ম ণালেয়র
িবিভ অ িবভােগ প দােনর মা েম উ াবনী ধারণা সং হ করা যেত পাের বেল সভায় সদ
মতামত
কেরন। া ধারণাস েহর ম হেত বা বায়নেযা ধারণা িচি ত কের কমশালা আেয়াজেনর মা েম বা বায়ন ি য়া
করা যেত পাের বেল উপসিচব, শাসন-১ মত কাশ কেরন।
০৩।
ই-গভেন ও উ াবনী কমপিরক না ২০২২-২০২৩ এর কায ম ১.২.১ অ সাের 'ইতঃ েব বা বািয়ত উ াবনী
ধারণা, সহিজ ত ও িডিজটাইজ ত সবার ডাটােবজ
ত করা' সং া কায ম বা বায়েনর িবষেয় সভায়
িব ািরত আেলাচনা হয়। সদ -সিচব সভােক জানান, উ ডাটােবজ েতর িনিম মি পিরষদ িবভাগ হেত ইেতামে
িনিদ ছক পাওয়া গেছ। ছক েত বা বািয়ত ধারণার নাম, সংি িববরণ, সবা কাযকর আেছ িকনা, না থাকেল
তার কারণ, সবা হীতাগণ ত ািশত ফলাফল পাে িকনা, সবার িল ও ম সহ সাত কলাম রেয়েছ। উপসিচব
সও -১ বেলন ই-গভেন ও উ াবনী কমপিরক না ২০২২-২০২৩ এর কায ম ১.২.২ বা বায়েনর িনিম
ত ত
ডাটােবেজর সবাস হেক আবি কভােব চা রাখেত হেব।
০৪।
ম ণালেয়র
মা েম ভা
জন শাসন

কিম র সদ সিচব সভােক আরও জানান, জন শাসন ম ণালেয়র িবগত ২৯ ন, ২০২২ তািরেখ অ
অভ রীণ সম য় সভায় ৩.১.১ আেলাচনার পিরে ি েত উ াবনী ধারণাস হেক ওেয়বসাইেট দশেনর
য়ালী সংর ণ করার িনিম এক ‘ইেনােভশন াংক’ করার িস া (িস া -খ) হীত হেয়েছ। ইেতামে
পদক া উ াবনী ধারণাস হ এবং অ ম ণালয় ও এর আওতাধীন দ র/সং ায় বা বািয়ত উ াবনী
১

ধারণাস েহর ত সি েবিশত কের জন শাসন ম ণালেয়র থক এক ইেনােভশন
সভাপিত মত কাশ কেরন।

ংক তরী করা যেত পাের মেম

০৫।
জন শাসন ম ণালেয়র অভ রীণ সম য় সভায় ইেনােভশন শােকিসং-এর আেয়াজন করার িস া এর িবষেয়
সদ -সিচব সভােক বেলন ম ণালেয়র উ াবনী তহিবেলর বরাে র মা েম িবভাগীয় পযােয় সকল দ রস হ িনেয় ই
িদন াপী উ াবন শােকিসং মলা আেয়ািজত হেয়েছ। উ শােকিসং এর মা েম সকল িবভােগর ১ম, ২য় ও ৩য় ান
অিধকারী উে াগস হ বাছাই করা হেয়েছ। এ সকল বাছাই ত উ াবনী উে াগ ম াটফেম বহার কের সকল জলা
শাসক অথবা তােদর িতিনিধর উপি িতেত িব ািরতভােব উপ াপন করা হেল অ া জলাস হ এ সকল উে াগ
বা বায়েন উৎসাহী হেত পাের। এ প কান আ হী জলা পাওয়া গেল উ জলায় িনব ািচত উ াবনী ধারণা পাইলট
আকাের বা বায়েন জন শাসন ম ণালয় সহায়তা দান করেত পাের।
০৬।

িব ািরত আেলাচনা শেষ িন

প িস া

হীত হয়:

িস া স হ:
ক) উ াবনী ধারণা িনব াচেনর লে সকল অ িবভােগ প িদেত হেব।
াব াি র পিরে ি েত
াবউপ াপনকারী কমকতা ও সংি কমকতােদর িনেয় কমশালা আেয়াজেনর মা েম উ াবনী ধারণা বা বায়ন কের
ওেয়বসাইেট দশেনর ব া করেত হেব।
খ) সকল অ িবভােগ প
রেণর মা েম িনিদ ছক মাতােবক ইতঃ েব বা বািয়ত উ াবনী ধারণা, সহজী ত ও
িডিজটাইজ ত সবার ত আগামী ০৮ সে র, ২০২২ এর মে সং হ কের ডটােবজ ত করেত হেব।
গ) ইেতামে জন শাসন পদক া উ াবনী ধারণাস হ এবং অ ম ণালয় ও এর আওতাধীন দ র/সং ায় বা বািয়ত
উ াবনী ধারণা স েহর ত সি েবিশত কের জন শাসন ম ণালেয়র থক এক ইেনােভশন ংক তরী করেত হেব ও
ওেয়বসাইেট দশন করেত হেব।
ঘ) বাছাই ত উ াবনী উে াগস হ ম াটফেম সকল জলা শাসক অথবা তােদর িতিনিধেদর উপি িতেত
উপ াপন কের স া তা িবেবচনা কের পাইল ং এর ব া করেত হেব।
০৭।

সভায় আর কােনা আেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি ঘাষণা কেরন।

ডঃ আ শাহীন মাঃ আসা ামান
সিচব (িসিপ অিধশাখা) ও িচফ ইেনােভশন
অিফসার
২১ ভা ১৪২৯
তািরখ:
০৫ সে র ২০২২

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.১৯৭.০১.০০৩.২২.১৩০
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
২

১) উপসিচব, শাসন-১ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
২) উপসিচব, ষণ-১ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৩) উপসিচব, সও -১ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৪) উপসিচব, িবিধ-৪ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৫) উপসিচব ,
লা-১ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৬) উপসিচব, পিরক না-৩ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৭) উপসিচব, আইন-১ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৮) িসিনয়র সহকারী সিচব, বাবােকা শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৯) িসিনয়র িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (কাযিববরণী ওেয়বসাইেট
আপেলােডর অ েরাধসহ)
১০) ি গত কমকতা, িসিপ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয় ( সিচব, িসিপ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

ডঃ আ শাহীন মাঃ আসা
সিচব

৩
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