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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
আইিস  শাখা

ইেনােভশন সভার কাযিববরণী

সভাপিত ফিরদা পারভীন 
 অিতির  সিচব

সভার তািরখ ০১/০৪/২০২১
সভার সময় ১১.০০ ঘ কা

ান অনলাইন িম ং (zoom)
উপি িত পিরিশ -ক
সভায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত ইেনােভশন সভার কায ম  কেরন। অতঃপর সভাপিত ইেনােভশন

েমর সদ  সিচব/ ফাকাল পাসন মাঃ ইনা ল হকেক ম ণালেয়র সবা সহজীকরণ কায েমর অ গিত উপ াপন করার
জ  অ েরাধ জানান।
 
ফাকাল পাসন জানান  ২০২০-২০২১ অথবছের সবা সহজীকরণ িহেসেব ম ণালয় থেক' সলাই মিশন বরা করণ
কায ম'  ইিতমে  মিবঅ-২ অিধশাখা হেত সহজী ত েসস াপ অ যায়ী বা বািয়ত হে । একই সােথ এর আওতায়
এক  িডিজটাল সািভস িনমানাধীন যার মা েম সলাই মিশন বরা  পেত ই ক নাগিরকগণ অনলাইেন আেবদন করেত
পারেবন। িতিন সংি  অিধশাখা’র উপসিচব এবং সফটওয় ার িনমাণকারী িত ান ক াম আই ’র সফটওয় ার
 ােনজারেক লাইভ থেক সফটওয় ার ’র ডেমা উপ াপনা’র অ েরাধ জানান। িব ািরত উপ াপনায় ক াম
আই ’র ােনজার জনাব মা ন ইেনােভশন েমর সকলেক অনলাইেন সফটওয় ার ’র আেবদন ি য়া এবং অ া
িবষয়ািদ উপ াপনা কেরন। িতিন জানান, আেবদনকারীেক অব ই NID অথবা জ িনব ন না ার সহ আেবদন করেত
হেব এবং একই সােথ েয়াজনীয় ড েম  সং  কের িদেত হেব। িতিন একই সােথ সভােক অবিহত কেরন সফলভােব
এক  আেবদন স  আেবদনকারী এক  এসএমএস পােবন। সিচব (পিরক না-২) জনাব মাহ দ আলী পরামশ দন,
আেবদন দািখল স  হেল আেবদন কারীেক এক  িপিডএফ ডাউনেলাড করার অ হন িদেত যােত িতিন আেবদেনর
কিপ  সংর ণ করেত পােরন। ক াম আই ’র সফটওয় ার  ােনজার আেরা জানান, এক  ািকং এর ব া
থাকেব যােত আেবদনকারীর ািকং ন র িদেয়ও আেবদন েঁজ বর করা স ব। এরপর িতিন সফটওয় ার ’র এডিমন

ােনেলর িব ািরত উপ াপনা কেরন। মিবঅ-২ অিধশাখা’র উপসিচব জানান, এ সফটওয় ার ’র সােথ ই নিথ’র
ইি ে শন হেল আেবদনকারীেদর ত  ত নিথেত উপ াপন স ব হেব। ক াম আই ’র সফটওয় ার  ােনজার
জানান, ই নিথ থেক এিপআই পেল এ ইি ে শন স ব। িতিন আেরা জানান, একই ধরেণর এক  কাজ িবে ারক
অিধদ ের চলমান যােত এখেনা ইি ে শন স ব হয় নাই। আপাততঃ ই  িসে ম আলাদা ভােব চলেব। তেব এ িসে ম
হেত ডাটা এ েপাট কের নিথেত উপ াপন স ব। া ামার সভােক জানান, আপাততঃ িসে ম  াথিমকভােব চলা 
করেল ধােপ ধােপ উ য়ন স ব।

িব ািরত আেলাচনার ি েত চীফ ইেনােভশন অিফসার, উপসিচব (মিবঅ-২) এবং া ামারেক সফটওয় ার  ত
বা বায়েনর জ  অ েরাধ জানান। সভায় আর কান আেলাচ িচ না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয়
অনলাইন সভার কায ম সমা  কের।
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ফিরদা পারভীন 
অিতির  সিচব

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০১.২০.৪৭ তািরখ: 
১১ এি ল ২০২১

২৮ চ  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, শাসন অিধশাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
২) সিচব, পিরক না-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৩) উপসিচব, শাসন-১ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৪) উপসিচব, উ য়ন-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৫) অিতির  সিচব( শাসন) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়

 

মাঃ ইনা ল হক 
া ামার
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