
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র 
আইিস  সল

অিধদ েরর ইেনােভশন েমর ২০২২-২০২৩ অথবছেরর ১ম সভার কাযিববরণী

সভাপিত িমনা মা দ উ ামান 
অিতির  মহাপিরদশক ( সিচব)

সভার তািরখ ১৬/০৮/২০২২ ি ঃ।
সভার সময় বলা ১.০০ টা ।

ান অিতির  মহাপিরদশেকর ক , ধান কাযালয়, ঢাকা।
উপি িত পিরিশ -ক।
সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভাপিত সভার কায ম  কেরন। অতঃপর, আেলাচ িচ অ যায়ী িব ািরত
আেলাচনা বক িন িলিখত িস া স হ হীত হয়:

ঃঃ   নংনং আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী

০১
সবা সহজীকরণ/ 

িডিজটাইেজশেনর মা েম 
উ াবনী ধারণা বা বায়ন।

সভায় অিধদ েরর িস েজ  
চাটার  সবা ‘ কাদার সং ার 
(outsourcing) রিজি করণ 
ও লাইেস  দান, নবায়ন এবং 
সংেশাধন’- ক সবা সহজীকরণ 
এবং/অথবা িডিজটাইেজশেনর 
আওতায় আনার াব সবস তভােব 

হীত হয়।

১। ধান কাযালেয়র 
সাধারণ শাখা, িলমা 
সফটওয় ার ডেভলপার 

ম এবং ধান 
কাযালেয়র কািরগির 
িবষেয় অিভ  
কমকতােদর সম েয় 
এক  ওয়াকশপ 
আেয়াজন কের িব মান 

েসস এর া-চাট এবং 
ািবত েসস া-চাট 

সে র, ২০২২ এর 
মে  ণয়ন করেত হেব।
২। া-চাট ণয়েনর ই 
মােসর ভতর এক  
িসে ম ডেভলপ কের 
পরী া লক ভােব 
অনলাইেন যেত হেব।

১। ধান কাযালেয়র 
আইিস  সল ও সাধারণ 
শাখা;
২। ধান কাযালেয়র 
িলমা সােপাট ম।

০২

ইতঃ েব বা বািয়ত 
উ াবনী ধারণা, সহিজ ত 
ও িডিজটাইজ ত সবার 
ডাটােবজ তকরণ।

সদ  সিচব সভােক জানান এই 
ডাটােবজ  মি পিরষদ িবভােগর ই-
গভ া  অিধশাখা হেত দ  ছক 
অ যায়ী তির করেত হেব।

১। ম ণালেয়র সােথ 
যাগােযাগ বক 

ডাটােবেজর ছক সং হ 
করেত হেব এবং 
কমপিরক নায় বিণত 
সময়সীমার মােঝ 
ডাটােবজ তির করেত 
হেব।

১। ধান কাযালেয়র 
আইিস  সল।

১



০৩

ইতঃ েব বা বািয়ত 
উ াবনী ধারণা, সহিজ ত 
ও িডিজটাইজ ত 
সবাস হ চা করণ।

সভাপিত ইতঃ েব বা বািয়ত 
উ াবনী ধারণা, সহিজ ত ও 
িডিজটাইজ ত সবা স েক জানেত 
চান। সবা েলা চা  আেছ িকনা স 
স েকও িতিন জানেত চান। জবােব 
সদ  সিচব সভােক অবিহত কেরন 
য, ই-এক  বােদ সকল সবা চা  

আেছ। তেব কম ব ত সবাস েহর 
ণ বহার িনি ত করেত িসে েম 

আরও িক  পিরবতন আনেত হেব।

১। চা  নয় এমন 
উ াবনী উে ােগর 
তািলকা করেত হেব এবং 
স েলা ির-িডজাইেনর 

মা েম চা  করার জ  
পদে প হণ করেত 
হেব।

১। ধান কাযালেয়র 
আইিস  সল।

০৪
ই-গভ া  কমপিরক না 
বা বায়েনর জ  বরা ত 
অথ য়।

সভাপিত কমপিরক না বা বায়েনর 
জ  বরা ত অথ স েক জানেত 
চান। সদ  সিচব সভােক অবিহত 
কেরন চলিত অথ বছর এ খােত ০৯ 
ল  টাকা বরা  দওয়া হেয়েছ। িতিন 
আরও বেলন ‘ কাদার সং ার 
(outsourcing) রিজি করণ 
ও লাইেস  দান, নবায়ন এবং 
সংেশাধন’- সবা  িডিজটাইজ করেত 
িবেদিশ সহায়তার (িজআইেজড) 
আ াস পাওয়া গেছ। তাই বরা ত 
অথ কীভােব য় হেব স িবষেয় 
সভাপিতর িদকিনেদশনা চাওয়া হয়। 
সভাপিত বেলন েত ক মাঠ পযােয়র 
কাযালয় হেত উ াবনী ধারণা আ ান 
করেত হেব, উ  ধারণা যাচাই বাছাই 
কের েয়াজনীয় ে  পাইল ং 
করেত হেব এবং ধারণা বা বায়েনর 
জ  অথ য় করেত হেব। এছাড়াও 
কমপিরক নায় উে িখত কমশালা, 

িশ ণ, উ াবনী উে াগ পিরদশেনর 
মা েম সকল আিথক িবিধিবধান 
মেন বরা ত অথ য় করেত হেব। 
েমর সদ  জনাব মাঃ আ ল 

হা াত সাহাগ াব কেরন ভাল 
মােনর উ াবনী ধারণা দােনর জ  
আিথক র ার দওয়া যেত পাের। 
িতিন আরও বেলন িশ ন/ 
ওয়াকশেপ াগ, পন াইভ ইত ািদ 
দওয়া যেত পাের।

১।উ াবনী ধারণা আ ান 
কের সকল কাযালেয় 
প  রণ করেত হেব।
২। ই-গভ া  
কমপিরক না বা বায়েন 
আেয়ািজত 
ওয়াকশপ/ সিমনার/ িশ

েণ অংশ হণকারীেদর  
আিথক িবিধিবধােনর 
সােথ স িত রেখ 

িশ ণ উপকরণ দান 
করেত হেব।

১। ধান কাযালেয়র 
আইিস  সল;
২। ধান কাযালেয়র 
ইেনােভশন ম

০৫ ই-নিথর বহার ি ।

সভাপিত আিথক িবষয় সং া  
নিথস েহর ই-নিথর পাশাপািশ 
হাডফাইল সংর েণর  েল 
ধেরন। এছাড়াও ই-নিথ বহাের এই 
অিধদ র ভাল করেছ বেলও িতিন 
ম  কেরন।

২



০৬

৪থ িশ  িব েবর স া  
চ ােল  মাকােবলায় 
আইন/পিলিস/কমপিরক ন
◌া ণয়ন।

সদ  সিচব এ িবষেয় িবেশষ  
সহায়তা নওয়া যায় বেল াব 
কেরন। সভাপিত িবেশষে র সহায়তা 
নওয়া যায় বেল মতামত দন। েমর 

সদ  জনাব মাঃ আ ল হা াত 
সাহাগ বেলন কাজ  যেহ  

নীিতিনধারণী সে ে  এ  
ম ণালেয়র হওয়া উিচত। সভাপিত 
বেলন আইন সংেশাধেনর য চলমান 

ি য়া আেছ তােত ৪থ িশ  িব ব, 
িডিজটাইেজশন ইত ািদর িবষয় েলা 
সংি  ধারা/িবিধেত সি েবশ করা 
যেত পাের। কারখানা/ িত ােন 

সংরি ত ম আইন সংি  
রিজ ার স হ িডিজটাল প িতেত 

সংর ণ করার িবধান আইেন রাখা 
যায় বেল সভাপিত মতামত দন। 
সদ  সিচব এ িবষেয় ম ণালেয়র 
িসে ম এনািল  এর সােথ পরামশ 
করার াব কেরন এবং সভাপিত 
এেত সায় দন।

১। সে র, ২০২২ মােস 
এক  কমশালা 
আেয়াজন করেত হেব।

১। ধান কাযালেয়র 
ইেনােভশন ম।

০৭
৪থ িশ  িব েবর চ ােল  
মাকােবলায় িবষয় িভি ক 

কমশালা আেয়াজন।

নােভশন েমর সদ  জনাব িত া 
ব য়া বেলন ‘ কাদার সং ার 
(outsourcing) রিজি করণ 
ও লাইেস  দান, নবায়ন এবং 
সংেশাধন’ সবা  িডিজটাইেজশেনর 
লে  এক  কমশালা করা যেত 
পাের। সভাপিত উ  কমশালােক 
কমপিরক নায় উে খ ত ৪থ িশ  
িব েবর চ ােল  মাকােবলায় িবষয় 
িভি ক কমশালা িহেসেব অিভিহত 
কেরন।

১। সে র, ২০২২ মােস 
এক  কমশালা 
আেয়াজন করেত হেব।

১। ধান কাযালেয়র 
ইেনােভশন ম।

৩



০৮ ত  বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ।

ত  বাতায়ন িনয়িমত হালনাগাদ 
করা হয় িকনা স িবষেয় সভাপিত 
জানেত চান। জবােব েমর সদ  
জনাব মাঃ আ ল হা াত সাহাগ 
বেলন অিধদ েরর ত  বাতায়ন 
িনয়িমত হালনাগাদ করা হয়, তেব 
কাজ  সবদা চলমান। সভাপিত 
বেলন অিধদ েরর মাঠপযােয়র ত  
বাতায়ন স হ হালনাগােদর কাজ ও 

ণ। সদ  সিচব উে খ কেরন 
িত  মাঠ পযােয়র কাযালেয়র 

িনজ  ই-গভ া  কমপিরক না 
রেয়েছ যার অধীন ত  বাতায়ন 
হালনাগােদর কাজ  করা হেয় থােক। 
সদ  জনাব িত া ব য়া বেলন 

ধান কাযালেয়র িবিভ  শাখা থেক 
েয়াজনীয় িচ পে র অ িলিপ 

আইিস  সলেক সবসময় দওয়া 
হয়না যার কারেণ ত  বাতায়ন 
হালনাগােদর কাজ  স ক সমেয় করা 
যায় না।

১।মাঠ পযােয়র 
কাযালয় েলােক 

িনিদ  িবষয় উে খ 
কের ত বাতায়ন 
হালনাগাদ করেত এক  
তাগাদাপ  রণ করেত 
হেব।
২। ত  বাতায়েন 

কাশেযা  এবং ত  
বাতায়ন হালনাগােদর 
সােথ স িকত সকল 
িচ প / 
আেদশ/ াপন/ না শ/ 
যাগদানপ  ইত ািদর 

অ িলিপেত বা গত 
ভােব আইিস  সলেক 
রাখার জ  এক  
অিফস আেদশ জাির 
করেত হেব।

১। ধান কাযালেয়র 
আইিস  সল;
২। ধান কাযালেয়র 
আইিস  সল।

০৯ কমপিরক না বা বায়ন 
সং া  িশ ণ আেয়াজন।

সদ  সিচব িত  মাঠ পযােয়র 
কাযালেয় ই-গভ া  ও ইেনােভশন 
ফাকাল পেয়  ও িবক  ফাকাল 

পেয়  কমকতােদর িশ ণ দান 
করেত হেব বেল জানান। সভায় 
অনলাইেন িশ ণ আেয়াজেনর পে  
মত দওয়া হয়।

১। আগ , ২০২২ মােস 
কমপিরক না বা বায়ন 
সং া  এক  িশ ণ 
অনলাইেন আেয়াজন 
করেত হেব।

১। ধান কাযালেয়র 
ইেনাভশন ম।

১০
দেশ/িবেদেশ বা বািয়ত 

নতম এক  উ াবনী 
উে াগ পিরদশন।

সভাপিত এই কায ম  বতমােন ব  
আেছ িকনা জানেত চান। সদ  জনাব 

িত া ব য়া বেলন িবেদেশ উে াগ 
পিরদশন ব  থাকেলও দেশ করা 
যেত পাের। সভাপিত দেশর ভতর 

ত ি  সং া  কান উে াগ 
বেছ নওয়ার িনেদশ দন। এছাড়াও 

িতিন বাংলােদেশর উ রা েল ষ 
থেক িসিলকা েতর কারখানা 

পিরদশেনর াব কেরন এবং এ 
িবষেয় াজখবর নওয়ার িনেদশনা 
দন। অথ সং লান হেল এ ধরেণর 

২  পিরদশন করা যেত পাের সদ  
জনাব মাঃ আ ল হা াত সাহাগ 
অিভমত দন এবং সভাপিত এেত 
সায় দান কেরন।

১। িসিলকা তকারী 
কারখানা স েক ত  
সং হ কের তা 
পিরদশেনর জ  
কায ম হণ করেত 
হেব।

১। ধান কাযালেয়র 
ইেনােভশন ম

৪



১১ িবিবধ

অিধদ েরর ইেনােভশন েমর সদ  
জনাব িসকদার মাঃ তৗিহ ল হাসান 
১ সে র, ২০২২ থেক িলেয়েন 
আইএলও- ত কমরত থাকেবন বেল 
তার েল ন ন সদ  নওয়ার জ  
সদ  জনাব মাঃ আ ল হা াত 
সাহাগ াব কেরন। সভাপিত 

অিধদ েরর ধান কাযালেয়র সইফ  
শাখায় কমরত সহকাির মহাপিরদশক 
( সফ ) জনাব মাঃ আ ল 
আওয়ােলর নাম অ েমাদন কেরন।

১। জনাব মাঃ আ ল 
আওয়াল, সহকারী 
মহাপিরদশক ( সফ )-
ক অিধদ েরর 

ইেনােভশন ম এ সদ  
কের ন ন অিফস 
আেদশ জািরর ব া 

হণ করেত হেব।

১। ধান কাযালেয়র 
শাসন ও উ য়ন শাখা।

পিরেশেষ আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

িমনা মা দ উ ামান 
অিতির  মহাপিরদশক ( সিচব)

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.৯৯.০০৮.২০.৫৫ তািরখ: 
২৪ আগ  ২০২২

৯ ভা  ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) মহাপিরদশক (অিতির  সিচব), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৩) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৪) সিচব (সং ), ই-গভেন  অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৫) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৬) মহাপিরদশক ( শাসন/সাধারণ/ সফ / া ), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়
৭) উপমহাপিরদশক ( শাসন/সাধারণ/ সফ / া ), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়
৮) সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৯) সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ) , শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১০) সহকারী মহাপিরদশক ( সফ ), সফ  শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১১) ম পিরদশক ( া ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১২) ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র

 

সাি র আেনায়ার 
ম পিরদশক (সাধারণ)

৫


