
" শখ হািসনার বারতা
   নারী ষ সমতা"

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
আইিস  শাখা

উ াবন কমপিরক না বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ সভার কাযিববরণী

সভাপিত ফিরদা পারভীন 
 অিতির  সিচব

সভার তািরখ ০৩/০১/২০২১
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান ম ণালেয়র সভাক
উপি িত পিরিশ -ক

ঃঃ   নঃনঃ আেল াচ িচআেল াচ িচ আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া

সভায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত পিরবী ণ সভার কায ম  কেরন। অতঃপর সভাপিত ইেনােভশন
েমর সদ  সিচবেক আেলাচ  িবষয় অ যায়ী উপ াপনা  করার জ  অ েরাধ জানান। আেলাচনা অ যায়ী সভায়

িন প িস া  হীত হয়ঃ
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০১। মিহলা িবষয়ক 
অিধদ েরর -
১.১। ২০২০-২০২১ 
অথবছেরর 
ইেনােভশন 
আইিডয়া স হ ও 

হীত সবা 
সহজীকরণ 
কায েমর 
অ গিত।
১.২। ২০২০-২০২১ 
অথবছেরর 
কমপিরক না 
অ যায়ী 
কায েমর 
অ গিত 
পযােলাচনা।

সভাপিতর অ মিত েম মিহলা 
িবষয়ক অিধদ েরর ইেনােভশন 
অিফসার ও ইেনােভশন েমর 
সদ  সিচব  মিহলা িবষয়ক 
অিধদ েরর ইেনােভশেনর 
২০২০-২০২১ অথবছের 
পাইল ং কায েমর অ বিধ 
অ গিত পাওয়ার পেয়ে  
উপ াপনা কেরন। ম ণালেয়র 
ইেনােভশন েমর সদ  
মিবঅ’র ০৩  আইিডয়া’র 
পাইল ং এলাকা ও বতমান 
অব া স েক অবিহত হন। 
সদ  ইেনােভশন আইিডয়া 
স েহর পাইল ং পযােয় 
জনগণেক অবিহত করার জ  
িলফেলট তিরর জ  াবনা 
কেরন। এছাড়াও আইিডয়া 
স েহর অ গিত পেযব ণ করার 
জ  মিবঅ’র ইেনােভশন মেক 
অ েরাধ কেরন। এছাড়াও, 
ম ণালয় হেত আইিডয়া স হ 
ই-মিনটিরং এর জ  আেলাচনা 
করা হয়।
সবা সহজীকরণ কায েমর 

অ গিত পযালচনা দখা যায় 
মিবঅ হেত ইিতমে  এ াপাের 
০৩ (িতন)  উে াগ হণ করা 
হেয়েছ এবং কায ম চলমান।

েযাজ  ে  আইিডয়া স েহর চারনার 
জ  িলফেলট িতর জ   মিহলা 
িবষয়ক অিধদ েরর ইেনােভশন ম 
উে াগ হণ করেবন।
ম ণালেয়র ইেনােভশন ম ারা মিহলা 
িবষয়ক অিধদ েরর ইেনােভশন আইিডয়া 
ও সবা সহজীকরণ কায ম ই-
মিনটিরং/সেরজিমন পিরদশেনর জ  
 মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ইেনােভশন 

ম উে াগ হণ করেবন।
ইেনােভশন/ সবা সহজীকরণ সং া  
কমশালা’য় ম ণালেয়র ইেনােভশন েমর 

িতিনিধ উপি ত রাখার জ  সংি  
দ র ব া হণ করেবন।
সংি  আইিডয়া দানকারী এবং মিহলা 
িবষয়ক অিধদ েরর ইেনােভশন মেক 
সকল আইিডয়া’র বা বায়ন পযােয় 
ড েম , ছিব সং েহ রাখেত হেব যা 
পরবত েত বািষক উ াবন িবষয়ক 
ড েমে শন িতেত সহায়ক হেব।
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০২। জাতীয় মিহলা 
সং া’র -
১.১। ২০২০-২০২১ 
অথবছেরর 
ইেনােভশন 
আইিডয়া স হ ও 

হীত সবা 
সহজীকরণ 
কায েমর 
অ গিত।
১.২। ২০২০-২০২১ 
অথবছেরর 
কমপিরক না 
অ যায়ী 
কায েমর 
অ গিত 
পযােলাচনা।

সভাপিতর অ মিত েম জাতীয় 
মিহলা সং া’র ইেনােভশন 
অিফসার ও ইেনােভশন েমর 
সদ  সিচব জাতীয় মিহলা 
সং া’র  ইেনােভশেনর 
২০২০-২০২১ অথবছের 
পাইল ং কায েমর অ বিধ 
অ গিত পাওয়ার পেয়ে  
উপ াপনা কেরন। আইিডয়া 
স েহর অ গিত পযােলাচনা 
কের দখা যায় য, হীত ০৩  
আইিডয়ার মে  ‘কমজীবী 
মিহলােদর হাে ল এ সীট 
বরাে র িনিমে  অনলাইন 
আেবদন’ আইিডয়া ’র 
কায েমর াপাের ইিতমে  
জাতীয় মিহলা সং া হেত 
উে গ হীত হেয়েছ। 
আইিডয়া  বা বায়ন হেল 
হাে ল এ আেবদন ি য়া 

সহজতর হেব বেল সভায় 
উপি ত সকল সদ  একমত 
পাষণ কেরন এবং আইিডয়া  

বা বায়েনর জ   জাতীয় মিহলা 
সং ার ইেনােভশন অিফসারেক 
ত পদে প হেণর অ েরাধ 

জানান।
এছাড়াও, সভাপিত,  জাতীয় 
মিহলা সং ার ইেনােভশন 
অিফসারেক সফটওয় ার র 
তির ও বা বায়েনর সময় 

ম ণালেয়র া ামার জনাব 
মাঃ ইনা ল হেকর মতামত 
হেণর জ  িনেদশনা দান 

কেরন।

সংি  আইিডয়া দানকারী এবং  জাতীয় 
মিহলা সং া’র ইেনােভশন মেক সকল 
আইিডয়া’র বা বায়ন পযােয় ড েম , 
ছিব সং েহ রাখেত হেব যা পরবত েত 
বািষক উ াবন িবষয়ক ড েমে শন 

িতেত সহায়ক হেব।
ইেনােভশন/ সবা সহজীকরণ সং া  
কমশালা’য় ম ণালেয়র ইেনােভশন েমর 

িতিনিধ উপি ত রাখার জ  সংি  
দ র ব া হণ করেবন।
সফটওয় ার সং া  িবষয় েলা 
বা বায়েনর জ  ম ণালেয়র আইিস  
শাখা’র িতিনিধর মতামত হণ করেবন।
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০৩। বাংলােদশ িশ  
একােডিম’র -
১.১। ২০২০-২০২১ 
অথবছেরর 
ইেনােভশন 
আইিডয়া স হ ও 

হীত সবা 
সহজীকরণ 
কায েমর 
অ গিত।
১.২। ২০২০-২০২১ 
অথবছেরর 
কমপিরক না 
অ যায়ী 
কায েমর 
অ গিত 
পযােলাচনা।

সভাপিতর অ মিত েম 
বাংলােদশ িশ  একােডিম’র 
 ইেনােভশন েমর সদ  সিচব 
   বাংলােদশ িশ  একােডিম’র 
ইেনােভশেনর ২০২০-২০২১ 
অথবছের পাইল ং কায েমর 
অ বিধ অ গিত পাওয়ার 
পেয়ে  উপ াপনা কেরন। 
অ গিত পযােলাচনায় দখা 
যায়, এ পয  বািসএ হেত 
উ াবন িবষয়ক ০১  কমশালা 
করা হেয়েছ। সভাপিত ত বািক 
কমশালা স  করা করার জ  
িনেদশনা দান কেরন।ন 
ইেনােভশন আইিডয়া স েহর 
 বা বায়ন অ গিত 
পযােলাচনাইয় দখা যায় য, 
 “অন-লাইন ইজ আেয়াজন” 
আইিডয়া র কায ম চলমান 
রেয়েছ। ম ণালেয়র ইেনােভশন 

েমর সদ  আইিডয়া  
সেরজিমেন দখার জ  মতামত 
পাষণ কেরন।

ম ণালেয়র ইেনােভশন ম এর সদ  
বাংলােদশ িশ  একােডিম’র ইেনােভশন 
আইিডয়া ও সবা সহজীকরণ কায ম ই-
মিনটিরং/সেরজিমন পিরদশন করেবন।
ইেনােভশন/ সবা সহজীকরণ সং া  
কমশালা’য় ম ণালেয়র ইেনােভশন েমর 

িতিনিধ উপি ত রাখার জ  সংি  
দ র ব া হণ করেবন।
সফটওয় ার সং া  িবষয় েলা 
বা বায়েনর জ  ম ণালেয়র আইিস  
শাখা’র িতিনিধর মতামত হণ করেবন।
সংি  আইিডয়া দানকারী এবং 

         বাংলােদশ িশ  একােডিম’র                    
 ইেনােভশন মেক সকল আইিডয়া’র          
 বা বায়ন পযােয় ড েম , ছিব                
 সং েহ রাখেত হেব যা পরবত েত              
বািষক উ াবন িবষয়ক ড েমে শন            

িতেত সহায়ক হেব।
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০৪। জিয়তা 
ফাউে শেন’র-
১.১। ২০২০-২০২১ 
অথবছেরর 
ইেনােভশন 
আইিডয়া স হ ও 

হীত সবা 
সহজীকরণ 
কায েমর 
অ গিত।
১.২। ২০২০-২০২১ 
অথবছেরর 
কমপিরক না 
অ যায়ী 
কায েমর 
অ গিত 
পযােলাচনা।

সভাপিতর অ মিত েম 
 জিয়তা ফাওে শেন’র 
ইেনােভশন েমর সদ  সিচব   
জিয়তা ফাওে শেন’র 
ইেনােভশেনর ২০২০-২০২১ 
অথবছের পাইল ং কায েমর 
অ বিধ অ গিত পাওয়ার 
পেয়ে  উপ াপনা কেরন। 
অ গিত পযােলাচনায় দখা 
যায়, এ পয   জিয়তা 
ফাওে শন হেত উ াবন িবষয়ক 
০২  কমশালা করা হেয়েছ। 
সভাপিত ত বািক কমশালা 
স  করা করার জ  
িনেদশনা দান কেরন এবং 
কমশালা ম ণালেয়র ইেনােভশন 

েমর িতিনিধগেণর 
উপি িতেত স  করার 

পাের িনেদশনা দান কেরন। 
। ইেনােভশন আইিডয়া স েহর 
বা বায়ন অ গিত 
পযােলাচনাইয় দখা যায় য, 
 “আন েমলা াটফেম জিয়তার 
কনার ” আইিডয়া র কায ম 
চলমান রেয়েছ। ম ণালেয়র 
ইেনােভশন েমর সদ  
আইিডয়া  সেরজিমেন দখার 
জ  মতামত পাষণ কেরন।

ম ণালেয়র ইেনােভশন ম এর সদ  
জিয়তা ফাউে শেন’র ইেনােভশন 
আইিডয়া ও সবা সহজীকরণ কায ম ই-
মিনটিরং/সেরজিমন পিরদশন করেবন।
সফটওয় ার সং া  িবষয় েলা 
বা বায়েনর জ  ম ণালেয়র আইিস  
শাখা’র িতিনিধর মতামত হণ করেবন।
ইেনােভশন/ সবা সহজীকরণ সং া  
কমশালা’য় ম ণালেয়র ইেনােভশন েমর 

িতিনিধ উপি ত রাখার জ  সংি  
দ র ব া হণ করেবন।
সংি  আইিডয়া দানকারী এবং জিয়তা 
ফাউে শেন’র ইেনােভশন মেক সকল 
আইিডয়া’র বা বায়ন পযােয় ড েম , 
ছিব সং েহ রাখেত হেব যা পরবত েত 
বািষক উ াবন িবষয়ক ড েমে শন 

িতেত সহায়ক হেব।

০৫। িবিবধ সভার এ পযােয় া ামার জনাব 
মাঃ ইনা ল হক জানান, বািষক 

উ াবন কমপিরক না অ যায়ী 
১৫/০৫/২০২১ তািরেখর িভতর 
উ াবনী উে ােগর এক  
শােকিসং/ দশনী করার 

বা বাধকতা রেয়েছ। িতিন 
জানান, িনেদিশকা অ যায়ী, 
 মাঠ পযােয় উ াবনী উে ােগর 
পাইল ং স  হওয়ার পর 

ীয় ম ণালয়/িবভাগ 
আওতাধীন সকল দ র/সং ােক 
িনেয় যৗথভােব কমপিরক নার 
ছেক উি িখত তািরেখর মে  
উ াবনী উে াগস হ 

িব ভােব (ছিব, িভিডও, 
রি কা, ফ ন, পা ার 

ইত ািদ) উপ াপন করার জ  
দশনীর ( শােকিসং) আেয়াজন 

করেব। এছাড়াও দশনীর 
মা েম  উ াবনী উে াগ 
িনবাচন করেব। শােকিসং 

ইেনােভশন শােকিসং করার লে  িন িলিখত 
কিম  গঠন করার াবনা করা হয়ঃ

পদবীপদবী   ওও  িত ানিত ান
উপসিচব (বােজট ও অিডট), মিহলা 
ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়

আহবায়ক

ইেনােভশন অিফসার, জাতীয় মিহলা 
সং া

সদ

ইেনােভশন অিফসার, বাংলােদশ িশ  
একােডিম

সদ

ইেনােভশন অিফসার, জিয়তা 
ফাউে শন

সদ

া ামার, মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয় 

সদ

ইেনােভশন অিফসার, মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র

সদ  
সিচব

উ াবনী উে াগ ও সবা সহিজকরেণর (পাইলট ও 
স সািরত) ড েমে শন/ কাশনা ত করেণর 
লে  িন িলিখত কিম  গঠন করার াবনা করা 
হয়ঃ
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সফলভােব করার লে  
সভাপিত সকল দ র/সং ােক 
ম ণালেয়র সােথ সম য় কের 
কাজ করার িনেদশনা দান 
কেরন। ইেনােভশন শােকিসং 
বা বায়েনর জ  সভাপিত 
অতঃপর  উপসিচব (বােজট ও 
অিডট) ক আহবায়ক এবং 
মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর 
ইেনােভশন অিফসারেক সদ  
সিচব কের এক  কিম  গঠেনর 
জ  া ামার জনাব মাঃ 
ইনা ল হক ক িনেদশনা দান 
কেরন।

সভার এ পযােয় া ামার জনাব 
মাঃ ইনা ল হক জানান, বািষক 

উ াবন কমপিরক না অ যায়ী 
২০/০৫/২০২১ তািরেখর িভতর 
বা বািয়ত উ াবনী উে াগ ও 
সবা সহিজকরেণর (পাইলট ও 

স সািরত) ড েমে শন 
বািষক উ াবন কমপিরক নার 
ছেক উি িখত তািরেখর মে  
তির ও কাশ করেত হেব। 

সভাপিত  বা বািয়ত উ াবনী 
উে াগ ও সবা সহিজকরেণর 
(পাইলট ও স সািরত) 
ড েমে শন ত করেণর 
লে  ম ণালেয়র ইেনােভশন 

েমর সদ  সিচব 
(পিরক না-২) ক আহবায়ক 
এবং ম ণালেয়র াগামারেক 
সদ  সিচব কের এক  কিম  
গঠেনর িনেদশনা দান কেরন।

পদবীপদবী   ওও  িত ানিত ান
সিচব (পিরক না-২) মিহলা ও 

িশ  িবষয়ক ম ণালয়
আহবায়ক

ইেনােভশন অিফসার, মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র

সদ

ইেনােভশন অিফসার, জাতীয় মিহলা 
সং া

সদ

ইেনােভশন অিফসার, বাংলােদশ িশ  
একােডিম

সদ

ইেনােভশন অিফসার, জিয়তা 
ফাউে শন

সদ

  লাইে িরয়ান, মিহলা ও িশ       
িবষয়ক ম ণালয়

সদ

া ামার, মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয়

সদ  
সিচব

 

ফিরদা পারভীন 
অিতির  সিচব

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০১.২০.৯ তািরখ: 
০৬ জা য়াির ২০২১

২২ পৗষ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ব াপনা পিরচালক, জিয়তা ফাউে শন ( ঃ আঃ ইেনােভশন অিফসার)
২) মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র ( ঃ আঃ ইেনােভশন অিফসার)
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ  একােডিম ( ঃ আঃ ইেনােভশন অিফসার)
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৪) িনবাহী পিরচালক , জাতীয় মিহলা সং া ( ঃ আঃ ইেনােভশন অিফসার)
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
১০) সিচেবর একা  সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
১১) অিতির  সিচব ( শাসন) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়(অিতঃ সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )

 

মাঃ ইনা ল হক 
া ামার

৭


