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সভার সময় সকাল ১১৩০

ান পিরচালক( িশ ণ) ক
উপি িত সং
সভাপিত সভায় উপি ত িবআইএম ইেনােভশান কিম র সকল সদ েক াগত জািনেয় সভা  কেরন এবং িমজ
ফার া ডিরন, ঊ তন ব াপনা উপেদ া, ফাকাল পেয় , ইেনােভশান কিম  ক আেলাচ চী উপ াপেনর জ
আ ান কেরন।
সভাপিতর অ মিত েম,িবগত সভার কাযিববরণী ড়া  করা হয়।এবং িনে া  আেলাচনা করা হয়। ক িরক না
বা বায়ন ও সদ েদর করণীয় িবষেয় সভা আেয়াজন করা হেয়েছ।

িমকিমক আেল ািচতআেল ািচত   
িবষয়িবষয়

আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া

 িবগত সভার 
িস াে র অ গিত 
পযােলাচনা।

িবগত সভার িনে া  িস া  এর অ গিত আেলাচনা করা 
হেয়েছ।

আেলািচতআেলািচত   
িবষয়িবষয় িস ািস া হ ালনাগাদহ ালনাগাদ   অ গিতঅ গিত

[১.৪] ইতঃ েব 
বা বািয়ত 
উ াবনী 
ধারণা,সহজী ত 
ও 
িডিজটাইজ ত 
সবা সং া  
পযােলাচনা সভা

আগামী ১০ আগে র পর ২৫ আগে র 
মে  SCMS এর পযােলাচনা সভা েম 
আেয়াজন করা হেব। িমজ ফার া ডিরন 
সভা আেয়াজেনর ব া হণ করেবন ।
সভা হেত া  মতামেতর িভি েত িসে েম 
কােনা আপেডেটর েয়াজন হেল কি উটার 
সািভেসস িবভাগ ব া হন করেব।িমজ 
ফার া ডিরন এই িবষেয় েয়াজনীয় 
সহায়তা দান করেবন।

িস া  বা বািয়ত। 
ইেতামে  সভা 
আেয়াজন কের 
অ ষদ সদ েদর 
মতামত হণ করা 
হেয়েছ। 
কি উটার সািভেসস 
িবভাগ ক ক 
মতামত পযােলাচনা 
চলমান, েয়াজনীয় 
পিরবতন করা হেব।
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[১.৫] ই-নিথর 
বহার ি

১।হাড কিপ ফাইল ওেপন করা যােবনা
২। ফাইল ভেম  রিজ ার ছাড়া কােনা দ ের 
ফাইল হণ করেবনা।
৩। ফাইল ভেম  রিজ ােরর ফেটাকিপ িত 
কায়াটার শেষ থম ৩িদেনর মে  মহাপিরচালেকর 
দ ের জমা দান করেত হেব।যিদ জমা দান না করা 
হয়, তেব  িতেবদন িহেসেব গ  হেব।
৪।এ াপাের শাসন শাখা কাযকরী িমকা হণ 
করেব। এবং উে িখত  িবষেয় অিফস অডার কের 
সকলেক অবিহত করেব।
৫।স ণ িবষয়  জানাব রািজ ল হক, এমিস সম য় 
করেবন ।

িস া  ১-৪ অবিহত কের 
ইেনােভশান অিফসার এক  
অিফস অডার জাির করেবন।

[২.১] ত  
বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ

এই িবষেয় কি উটার সািভেসস িবভাগ গাইডলাইন 
অ যায়ী ব া হন করেবন। 
ইেনােভশান কণােরর ত  িবষয়েয় ফাকাল পেয়  
ফার া ডিরন, সহায়তা করেবন।

আপেডট করা হে ।

িবিবধ পরবিত সম য় সভা অে াবের অ ি ত হেব। িস া  বা বািয়ত.
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২০২১-২২ বছের 
হীত 

ইেনােভশান, 
সবা সহিজকরণ 
এবং িডিজটাল 
সািভস 
বা বায়ন 
কায েমর 
অ গগিত।

সভাপিত মেহাদয় উে িখত িবষেয়র অ গিত জানেত 
চান। এ িবষেয় জনাব মা মহ ব হাসান কে াল 
জানান য,

ইেতামে  িডিজটাল সািভেসর জ  িনবািচত 
Digital Store Management 
সফটওয় ার তিরর কাজ স  
হেয়েছ। User level testing জ  
ডাটা এি  করা েয়াজন।
উ াবনী উে াগ িহেসেব Official 
Vehicle Management & 
Tracking system চা র িস া  
হীত হেয়েছ।। া তা অ যায়ী সরকারী 

গািড় বহােরর িনধািরত িনয়ম থাকেলও 
সবা  ুভােব পাও◌া যাে না বেল সকল 
সদ  ম  দান কের। এর িভি েত সবা  
িনি তকরেণর লে  উ  সফটওয় ার  

েয়াজন। সবা  শাসন শাখার হেলও, 
ইেনােভশান ম শাসেনর সােথ সম েয়র 
মা েম আইিডয়া বা বায়েনর কাজ করেব।
সবা সহিজকরেণর জ  িবগত অথ বছের 
িবআইএম এর কমকতােদর জ  াক 
িসিডএম এ আেয়ািজত সবা সহিজকরন ও 
ইেনােভশান সং া  িশ েণ িবআইএম এর 
Reapir & Maintenance 
Service Simplification এর 
আইিডয়া বাছাই করা হেয়েছ। সবা র 
বতমান প িত িবে ষণ কের সহিজকরেণর 
আইিডয়া দান করা যেত পাের। ২০২১-২২ 
অথবছেরর এিপএ ও ই-গভ া  ও 
ইেনােভশান কমপিরক নার অ গত 
সহিজকরণ কমশালার মা েম সবা  
িবে ষণ ও আইিডয়া ড়া করণ করা যেত 
পাের।

১। Digital Store 
Management 
িসে েম কি উটার 
সািভেসস িবভােগর 
সহায়তায় াের দািয় া  
আহসান হািবেবর মা েম 
ডাটা এি  করা হেব এবং 
User Testing এর 
কাজ স  করা হেব।

২। Official Vehicle 
Management & 
Tracking system 
এর জ  ভ র কা য়ািনর 
সােথ যাগােযাগ করা হেব। 
জনাব মহ ব হাসান 
কে াল, এসএমিস িবষয়  
সম য় করেবন এবং িমজ 
ফার া ডিরন, এসএমিস 
সহায়তায় থাকেবন।

৩। ২০২১-২২ অথবছেরর ই 
গভ া  ও ইেনােভশান 
কমপিরক না বা বায়ন 
সং া  িশ ণ 
আেয়াজেনর ব া হণ 
করা হেব। আগামী জা য়াির 
২০২২ এ িবআইএম এর 
বাইের কােনা িশ ণ 
ভ েত ২-িদন াপী 
কমশালা  আেয়াজেনর জ  
িমজ ফার া ডিরন 
,এসএমিস ব া হণ 
করেবন। 
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িবিবধ

এিপএ িতেবদেন উে েখর জ  সকল কায েমর 
অ গিত িনধািরত সমেয় ইেনােভশান টীেমর সদ  সিচব 
ক অবিহত করা যেত পাের।

িম ং এর অ েমািদত কাযিববরণী পাটােলর ইেনােভশান 
কণাের আপেলাড করা যেত পাের।

সকল কায েমর 
িনধািরত মাণক 
িনধািরত সমেয় সদ  
সিচব, ইেনােভশান 
কিম েক রণ করেত 
হেব। (ই-গভ. ও 
ইেনােভশান 
কমপিরক নার 
গাইডলাই অ যায়ী 

মাণক ও তািরখ)
িম ং এর কাযিববরণী 
ওেয়বেপাটােল কাশ 
করা হেব।

অ া  আর কােনা আেলাচনার িবষয় না থাকায়, সভাপিত সকেলর া  কামনা কের ধ বাদ াপেনর মা েম সভার
সমাি  ঘাষনা কেরন।
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ফার া ডিরন 
উ তন ব াপনা উপেদ া

৪


