
" শখ হািসনার বারতা
   নারী ষ সমতা"

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
আইিস  শাখা

...

সভাপিত ফিরদা পারভীন 
 অিতির  সিচব

সভার তািরখ ০৯/০৯/২০২০ ি ঃ
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ কা

ান zoom াটফম
উপি িত ীনশট 
সভাপিত মেহাদয় উপি ত কমকতাগণেক াগত জািনেয় অনলাইন সভার কায ম  কেরন। অতঃপর সভাপিতর
অ মিত েম ইেনােভশন েমর সদ  সিচব া ামার, আইিস  শাখা সভার আেলাচ িচ অ যায়ী উপ াপনা  কেরন।
আেলাচনা েম সভায় িন প িস া  হীত হয়ঃ 

িমক নং আেলাচ িচ িস া বা বায়নকারী

১।

২০২০-২০২১ অথবছেরর 
বািষক উ াবনী উে াগ 
(ইেনােভশন) সং া  আেলাচনা 
করা হয়। 
িনজ দ েরর ইেনােভশন 
ফাকাল পেয়  কমকতা  

উ াবনী কমপিরক না 
বা বায়েন ইেতামে  িক ব া 

হণ কেরেছন তা সভােক 
অবিহত কেরন। মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র হেত জানােনা হয় 
ইেতামে  অিধদ েরর মাঠ 
পযায় হেত উ াবনী আইিডয়া 
আহবান করা হেয়েছ।

ইেনােভশন কায ম বা বায়ন 
উ াবন খােত ( কাড 
ন র-৩২৫৭১০৫) বরা  
িনি তকরণ িবষয়ক 
আেলাচনা করা হয়।

সকল দ র/সং া ত মাঠ 
পযায় ও দ েরর সকল 
কমচারীর িনকট হেত 
ইেনােভশন আইিডয়া আহবান 
কের যাচাই বাছাই কের ড়া  
করেব। অতঃপর দ র/সং া 
হেত যাচাই বাছাই ত 
আইিডয়া স হ ম ণালেয়র 
ইেনােভশন ম ড়া  যাচাই 
বাছাই কের তািলকা কাশ 
করেবন।

য সকল দ র/সং া’র উ াবন 
খােত ( কাড ন র-৩২৫৭১০৫) 
বরা  আেস নাই ারা 
ম ণালেয়র বােজট অিধশাখা’র 
সােথ ত যাগােযাগ কের 
বােজট বরাে র াপাের উে াগ 

হণ করেবন।

১। জাতীয় মিহলা 
সং া'র ইেনােভশন ম

২। বাংলােদশ িশ  একােডিম'র 
ইেনােভশন ম

৩। জিয়তা ফাওে শন'র 
ইেনােভশন ম

২।

২০২০-২০২১ অথবছেরর 
বািষক উ াবনী উে াগ 
(ইেনােভশন) সং া  
কমশালা/ িশ ণ স  করার 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

সকল দ র/সং া ত বািষক 
উ াবন ও সবা সহিজকরন 
িবষয়ক কমশালা ও িশ ণ 
আেয়াজন করেবন।

১। মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয়
২। মিহলা িবষয়ক অিধদ র
৩। জাতীয় মিহলা সং া
৪। বাংলােদশ িশ  একােডিম
৫। জিয়তা ফাওে শন
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৩।

২০২০-২০২১ অথবছেরর 
িডিজটাল সবা  তকরণ 
সং া  আেলাচনা করা হয়। 
সভাপিত উে খ কেরন, এ 
িবষেয়  থেকই সকল 
দ র/সং া'র ইেনােভশন ম 
সেচ  থােক যােত কান েমই 
কমপিরক নার টােগট 
বা বায়েন দ র/সং া থ না 
হয়।

কান সবা েক িডিজটাল 
িহেসেব পা র করা হেব তার 

াপাের আইিডয়া ড়া  
করেণর উে াগ িনেবন।

১। মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয়
২। মিহলা িবষয়ক অিধদ র
৩। জাতীয় মিহলা সং া
৪। বাংলােদশ িশ  একােডিম
৫। জিয়তা ফাওে শন

৪।

২০২০-২০২১ অথবছেরর সবা 
সহিজকরণ সং া  আেলাচনা 
করা হয়। সভাপিত মেহাদয় 
এে ে  িনধািরত সমেয়র 
িভতর সবা সহিজকরণ সং া  

িশ ণ  আেয়াজেনর িবষেয় 
সকল দ র/সং ােক তািগদ 

দান কেরন যােত কম 
পিরক না অ যায়ী আগামী 
১৫-১০-২০২০ তািরেখর িভতর 
সবা সহিজকরেনর পাইল ং 

আেদশ করা স ব হয়। মিহলা 
িবষয়ক অিধদ েরর ইেনােভশন 
ফাকাল পাসন জানান য, 

ইেতামে  মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র উে াগ হণ 
কেরেছন এবং আগামী ১৯-২০ 
সে র ২০২০ ি ঃ অিধদ ের 

২ িদন াপী সবা সহিজকরণ 
িশ ণ আেয়াজন করা 

হেয়েছ। 

সবা সহিজকরেণর কমশালা  
ত স  করেত হেব যােত 

কম পিরক না মাতােবক সবা 
সহিজকরেণর পাইল ং আেদশ 
িনধািরত তািরেখর মে  করা 
স ব হয়।

১। মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয়
২। মিহলা িবষয়ক অিধদ র
৩। জাতীয় মিহলা সং া
৪। বাংলােদশ িশ  একােডিম
৫। জিয়তা ফাওে শন

২। সভায় আর কান আেলাচ  িচ না থাকায় সভাপিত সবাইেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ফিরদা পারভীন 
অিতির  সিচব

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০১.২০.৫৫ তািরখ: 
১৫ সে র ২০২০

৩১ ভা  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ব াপনা পিরচালক, জিয়তা ফাউে শন ( ি  আকষণ: ইেনােভশন অিফসার)
২) মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র ( ি  আকষণ: ইেনােভশন অিফসার)
৩) িনবাহী পিরচালক , জাতীয় মিহলা সং া ( ি  আকষণ: ইেনােভশন অিফসার)
৪) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ  একােডিম ( ি  আকষণ: ইেনােভশন অিফসার)

২



৫) সিচব, শাসন অিধশাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৬) সিচব, পিরক না-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৭) উপ-সিচব, বােজট ও অিডট অিধশাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৮) উপসিচব, উ য়ন-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৯) উপসিচব, শাসন-১ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়

 

মাঃ ইনা ল হক 
া ামার
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