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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

www.fid.gov.bd 
 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ ও েপ্তর/সাংস্থার ইদনাদভশন টিদমর সেস্যদের অাংশগ্রহদণ অনুর্ষ্ঠত ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর ৭ম সভার 

কার্ থর্ববরণী: 

 
সভাপর্ত  : মমাোঃ নার্সর উর্িন আহদমে, যুগ্মসর্িব ও র্িফ ইদনাদভশন অর্ফসার, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

সভার তার্রখ ও সময় : ১৭ জানুয়ার্র ২০১৮ তার্রখ সকাল ১০:৩০ ঘটিকা 

সভার স্থান   : সভাকক্ষ (কক্ষ নম্বর-৩৩১, ভবন নম্বর-৭), অর্ থ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সর্িবালয়, ঢাকা 

উপর্স্থত সেস্যগদণর তার্লকা : পরিরিষ্ট-”ক” 

 

উপর্স্থত সকলদক স্বাগত জার্নদয় সভার কাজ শুরু করা হয়। শুরুদতই র্বগত সভার কার্ থর্ববরণী পাঠ কদর শুনাদনা হয় 

এবাং মকান সাংদশাধনী না র্াকায় তা সব থসম্মর্তক্রদম দৃঢ়ীকরণ হয়। 

 

২। সভায় এ র্বভাদগর আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার ইদনাদভশন টিম গঠন, উদ্ভাবন সাংক্রান্ত বার্ষ থক কম থপর্রকল্পনা প্রণয়ন, মূল্যায়ন, 

নাগর্রক মসবায় উদ্ভাবন র্বষদয় প্রর্শক্ষণ, প্রদণােনা ও সাংর্িষ্ট অন্যান্য র্বষদয় অগ্রগর্ত পর্ থাদলািনা এবাং মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগ 

২৯.০১.২০১৮ তার্রদখ অনুর্ষ্ঠতব্য বাৎসর্রক উদ্ভাবনী কম থপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন র্বষয়ক েশম পর্ থাদলািনা সভার র্বষদয় র্বস্তার্রত 

আদলািনা করা হয়। র্বস্তার্রত আদলািনাদন্ত র্নদনাক্ত র্সদ্ধান্তসমূহ সব থসম্মর্তক্রদম গৃহীত হয়: 

 

ক্রম. আদলািয র্বষয় র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী  কর্তথপক্ষ 

১. ইদনাদভশন টিম গঠন/ 

পুনগ থঠন 

 প্রধান কার্ থালয়, আঞ্চর্লক/র্বভাগীয় অর্বা সম পর্ থাদয়র 

কার্ থালয়/েপ্তদর  ১ জন ইদনাদভশন অর্ফসার ও অন্য ৩-৫ 

জন কম থকতথার সমন্বদয় ইদনাদভশন টিম গঠন/পুন থগঠন কদর 

টিমমি তথ্য এ র্বভাগদক অবর্হত করদত হদব। লক্ষয করা 

মগদছ অর্ধকাাংশ েপ্তর/সাংস্থা টিদমর হালনাগাে তথ্য এ 

র্বভাদগ মপ্ররণ কদরর্ন। 

 ইদনাদভশন কার্ থক্রম ক্রমান্বদয় মাঠ/শাখা পর্ থাদয় র্বস্তৃত 

করদত হদব। 

 

আরথ িক প্ররতষ্ঠান রিভাগ 

এিং 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা। 

২. ইদনাদভশন টিদমর 

বার্ষ থক কম থপর্রকল্পনা 

প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও 

মূল্যায়ন প্রর্তদবেন 

োর্খল 

 মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগর র্নদে থশনা অনুর্ায়ী আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান 

র্বভাগ ও এর আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার কম থপর্রকল্পনা ও 

মূল্যায়ন প্রর্তদবেন র্র্ার্র্ভাদব প্রণয়ন কদর আগামী 

জুলাই ২০১৮ তার্রদখর মদে এ র্বভাদগ প্রর্তদবেনসমূহ 

মপ্ররণ র্নর্িত করদব। 

 প্রণীত বার্ষ থক কম থপর্রকল্পনা ও মূল্যায়ন স্ব-স্ব ওদয়বসাইদে 

আপদলাড করদব। জুন ১৮ এর মদে ১০০% বাস্তবায়ন 

র্নর্িত করদত হদব। 

 

আরথ িক প্ররতষ্ঠান রিভাগ 

এিং 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা। 

৩. ইদনাদভশন টিদমর 

সেস্যদের ৫ র্েদনর 

প্রর্শক্ষণ আদয়াজন ও  

প্রর্শক্ষদণর জন্য 

কম থকতথাদের নাদমর 

তার্লকা মপ্ররণ 

 ইদনাদভশন টিদমর সেস্যদের ৫ র্েদনর প্রর্শক্ষদণর জন্য 

প্রদতযক েপ্তর/সাংস্থার প্রধান কার্ থালয় এবাং মাঠ পর্ থাদয়র 

কার্ থালদয়র ২০০ জন  কম থকতথার  (মছাে প্রর্তষ্ঠাদনর মক্ষদে 

কম থকতথার সাংখ্যা কম হদত পাদর) তার্লকা এটুআই এ 

মপ্ররণ কদর এ র্বভাগদক অবর্হত করার র্নদে থশনা মেয়া 

হদয়র্ছল।  

 প্রর্শক্ষণ র্র্াশীঘ্রই সম্পদের জন্য এটুআই এর সাদর্ এ 

র্বষদয় মর্াগাদর্াগ অব্যাহত রাখদত হদব।  

 ৫ র্েনব্যর্প প্রর্শক্ষণ আদয়াজদন ব্যাাংকসমূদহর মক্ষদে 

কম থদক্ষদে র্বঘ্নতা সৃর্ষ্ট হদত পাদর র্বধায় সভায় উপর্স্থত 

সকদলর সম্মর্তক্রদম শুক্র ও শর্নবারদক কাদজ লার্গদয় 

প্রর্শক্ষণ আদয়াজন করদত হদব। 

 মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগর র্নদে থশনা অনুর্ায়ী দ্রুত প্রর্শক্ষণ সম্পে 

করদত হদব। 

 

আরথ িক প্ররতষ্ঠান রিভাগ 

এিং 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা। 
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ক্রম. আদলািয র্বষয় র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী  কর্তথপক্ষ 

 মর্ সকল প্রর্তষ্ঠান পর্রসদর মছাে এবাং কম থকতথা ৫০ জদনর 

কম মস সকল প্রর্তষ্ঠানসমূহ এটুআই এর সাদর্ মর্াগাদর্াগ 

কদর মর্ৌর্ভাদব আগামী সভার পূদব থই ৫র্েন ব্যার্প প্রর্শক্ষণ 

সম্পে কদর এ র্বভাগদক অবর্হত করদব। 

 

৪. ইদনাদভশন টিদমর 

মার্সক সভা অনুষ্ঠান 

 প্রর্তমাদস আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ এর আওতাধীন 

েপ্তর/সাংস্থাদক ইদনাদভশন টিদমর সভা কদর সভার 

কার্ থর্ববরণী এ র্বভাদগ মপ্ররণ র্নর্িত করদত হদব। 

পাশাপার্শ এ র্বভাদগ অনুর্ষ্ঠত ইদনাদভশন সভার 

র্সদ্ধান্তসমূহ েপ্তর/সাংস্থার মার্সক সভায় উপস্থাপন করদত 

হদব এবাং মস অনুর্ায়ী র্সদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়দনর জন্য 

কার্ থকারী পেদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব। 

 সভা আদয়াজদনর লদক্ষয প্রেত্ত মিক র্লষ্টটি র্নধ থার্রত 

সমদয়র পূদব থই সফেকর্প 2dr.faisal@gmail.com 

ই-মমইমল মপ্ররণ র্নর্িৎ করদত হদব। 

 মপ্ররীত তথ্য কম থপর্রকল্পনার সাদর্ সামঞ্জস্যপূন থ ও মর্ৌর্ক্তক 

হদত হদব। 

 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 

৫. মাঠ পর্ থাদয়র 

কম থকতথাদের দ্বারা 

বাস্তবার্য়ত/ 

বাস্তবায়নাধীন উদ্ভাবনী 

উদযাদগর তথ্য সাংগ্রহ  

 েপ্তর/সাংস্থার মাঠ পর্ থাদয়র কার্ থালদয় মসবা প্রর্ক্রয়া 

সহজীকরদণর জন্য র্বর্ভে উদ্ভাবনী উদযাগ গ্রহণ করদত 

হদব এবাং বাস্তবার্য়ত/বাস্তবায়নাধীন উদ্ভাবনী কার্ থক্রদমর 

তার্লকা প্রস্তুত ও মর্নের করদত হদব।  

 এ সাংক্রান্ত তথ্য র্নয়র্মতভাদব এ র্বভাদগ মপ্ররণ করদত 

হদব।  

 উদ্ভাবনী ধারণা প্রোদনর র্বষদয় কম খরি ও নাগর্রক 

মসবাদক প্রাধান্য র্েদত হদব পাশাপার্শ সময় ও খরি কর্মদয় 

আনদত হদব। 

 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 

৬. মন্ত্রণালয়/র্বভাগ/ 

সাংস্থা কর্তথক মাঠ 

পর্ থাদয়র উদযাগ 

পর্ থাদলািনা ও 

মশাদকর্সাং 

 েপ্তর/সাংস্থার উদ্ভাবনী উদযাগসমূহ ইদনাদভশন টিদমর সভায় 

আনুষ্ঠার্নকভাদব পর্ থাদলািনা ও মশাদকর্সাং করদত হদব এবাং 

র্নয়র্মতভাদব মাঠ পর্ থাদয়র উদযাগ পর্ থাদলািনা করদত 

হদব।  

 আগামী জানুয়ার্র ২০১৮ এর মদে তার্লকাভুক্ত সকল 

পাইলে প্রকদল্পর মশাদকর্সাং সম্পে কদর এ র্বভাগদক 

অবর্হত করদত হদব এবাং উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ মশাদকর্সাং 

এর লদক্ষয ইদতামদে এ র্বভাদগ প্রের্শ থত ধারণাসমূহ 

মতামত/পরামশ থ অনুর্ায়ী প্রস্তুত কদর এ র্বভাদগ মপ্ররণ 

করদত হদব।  

 এছাড়া র্ডদসম্বর ২০১৭ তার্রদখর মদে সমাপ্তকৃত ৫র্েদনর 

প্রর্শক্ষণ হদত প্রাপ্ত আইর্ডয়াসমূহ পর্ থায়ক্রদম মশাদকর্সাং এর 

ধারা অব্যাহত রাখদত হদব। 

 আগামী ৩০.০১.২০১৮ তার্রদখ এ র্বভাগ ও সাংর্িষ্ট 

েপ্তর/সাংস্থার সমন্বদয় র্েন ব্যার্প মশাদকর্সাং সাংক্রান্ত 

কম থশালা র্বআইর্সএম র্মলনায়তদন অনুর্ষ্ঠত হদব। উক্ত 

কম থশালায় এ র্বভাগ কর্তথক ইদতাপূদব থ র্নব থার্িত উদ্ভাবণী 

ধারণাটি প্রেশ থদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। এ র্বষদয় 

ইদতামদে ধারণা প্রোন করা হদয়দছ। প্রদয়াজদন এ 

র্বভাদগর ও এটুআই এর সাংর্িষ্ট কম থকতথাগদণর সাদর্ 

মর্াগাদর্াগ অব্যহত রাখদত হদব। মশাদকর্সাং কম থশালদক 

সাফল্যমর্িত করদণর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় সকল ধরদণর 

পেদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব। 

 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 
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ক্রম. আদলািয র্বষয় র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী  কর্তথপক্ষ 

৭. উদ্ভাবনী উদযাগ 

পাইলটিাং, মরর্িদকশন 

ও পর্রেশ থন  

 উদ্ভাবনী উদযাগ পাইলটিাং-এর ব্যবস্থা করদত হদব ও মর্ 

সকল েপ্তর/সাংস্থা পাইলে প্রকদল্পর তার্লকা এ র্বভাদগ 

মপ্ররণ কদরর্ন তারা পাইলে প্রকল্পসমূহ সদরজর্মন পর্রেশ থন 

কদর তার্লকা এ র্বভাদগ মপ্ররণ করদব। পাইলে প্রকল্পসমূহ 

সদরজর্মন পর্রেশ থদনর জন্য এ র্বভাদগর সাংর্িষ্ট 

কম থকতথাগণদক আমন্ত্র্্ণ জানাদত হদব।  

 মরর্িদকশন/দেল আদপর জন্য উদযাগ র্ির্িত করদত হদব। 

মরর্িদকশদনর র্সদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়দনর লদক্ষয কার্ থকর 

উদযাগ গ্রহণ করার জন্য মাঠ পর্ থাদয় তার্গে প্রোন করদত 

হদব।  

 মরর্িদকশন কার্ থক্রমগুর্লর ছর্ব, হালনাগাে তথ্য ও মটার্র 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ করদত হদব। মরর্িদকশদনর জন্য গৃহীত 

প্রকল্পগুদলা র্নধ থার্রত সমদয়র মদেই সম্পে করদত হদব। 

 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 

৮. নাগর্রক মসবায় 

উদ্ভাবন সাংক্রান্ত ২ 

র্েদনর প্রর্শক্ষণ 

অব্যাহত রাখা 

 এটুআই এর সহায়তায় নাগর্রক মসবায় উদ্ভাবন র্বষদয় দুই 

র্েদনর প্রর্শক্ষণ অব্যাহত রাখদত হদব। এ প্রর্শক্ষদণ এ 

র্বভাদগর প্রর্তর্নর্ধর উপর্স্থর্ত র্নর্িত করদত হদব। মর্ 

সকল েপ্তর/সাংস্থা এখন পর্ থন্ত ২য় ব্যাি এর প্রর্শক্ষণ সম্পে 

করদত পাদরর্ন তারা এটুআই এর সহায়তায় র্নজ উদযাদগ 

২য় ব্যাদির প্রর্শক্ষণ আগামী সভার পূদব থই সম্পে করদবন। 

 দুই র্েদনর কম থশালা মর্দক প্রাপ্ত আইর্ডয়াগুদলা র্নদয় 

আদলািনা ও পর্ থদলািনা কদর তা পাইলটিাং করার ব্যবস্থা 

গ্রহণ করদত হদব। 

 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 

৯. এসএমএস-এর 

মােদম গ্রাহকদক 

ব্যাাংক র্হসাদবর তথ্য 

জানাদনার ব্যবস্থা িালু 

 মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগর র্নদে থশনার মপ্রর্ক্ষদত মর্সকল 

বার্ণর্জযক ব্যাাংদকর গ্রাহদকর োকা জমা ও উদত্তালদনর 

তথ্য এসএমএস-এর মােদম গ্রাহকদক জানাদনার ব্যবস্থা 

অযাবর্ধ সম্পে করা হয়র্ন মসসকল বার্নর্জযক ব্যাাংকসহ 

অন্যান্য রাষ্ট্রমার্লকানাধীন ব্যাাংকগুর্লদক এ র্বষদয় গৃহীত 

কার্ থক্রম দ্রুত সম্পে করদত হদব। 

 

রাষ্ট্রমার্লকানাধীন সকল 

ব্যাাংক 

১০. উদ্ভাবনী উদযাগ 

গ্রহদণর জন্য 

কম থকতথাগণদক 

প্রদণােনা প্রোন ও 

বাদজে বরাি 

 ইদনাদভশন কার্ থক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মর্নের্রাং ও প্রদণােনা 

প্রোদনর জন্য স্ব-স্ব প্রর্তষ্ঠাদনর বাদজদে পৃর্ক বরাি 

রাখদত হদব। 

 ইদনাদভশদনর জন্য পুরষ্কার/ স্বীকৃর্ত/ প্রদণােনা প্রোন 

(সাটি থর্ফদকে/ মক্রট/ থ্যাাংকস মলোর/ ইনদসনটিভ) ইতযার্ে 

অব্যাহত রাখদত হদব। আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠদনর মক্ষদে পুরষ্কার 

র্হদসদব নগে অর্ থ প্রোদনর র্বষদয় সতকথতা অবলম্বন করদত 

হদব। বাদজে বরাদির র্বষদয় এসর্ডএফ-মক রক্ষণশীল হদত 

হদব। 

  িলমান ২০১৭-১৮ অর্ থবছদর আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগ এ 

সাংক্রান্ত মকান বরাি নাই। এমতাবস্থায়, উদ্ভাবনী কার্ থক্রদমর 

পর্রসর বৃর্দ্ধ পাওয়ায় সাংদশার্ধত বাদজদের সাংর্িষ্ট খাদত 

৫০ হাজার োকা ও ২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর জন্য ১ লক্ষ োকা 

অর্ থ বরাদির ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য বাদজে শাখাদক অনুদরাধ 

করদত হদব। 

এসরিএফ ও অন্যান্য 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 

১১. উদ্ভাবনী উদযাগ 

গ্রহদণর জন্য 

কম থকতথাগণদক র্বদেশ 

প্রর্শক্ষদণ মপ্ররণ 

র্বদেশ টুযর এর মক্ষদে আদরা উদযাগী হদত হদব এবাং এদক্ষদে 

একটি সফল স্বার্ থক টুযর করার জন্য “উদ্ভাবন মেখা র্ায় এবাং 

মশখা র্ায়” এমন কদয়কটি মেশ র্নব থািন করা মর্দত পাদর। 

উদ্ভাবকদের এদক্ষদে অগ্রার্ধকার মেয়া মর্দত পাদর। 

 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 

১২. মমন্টর্রাং ও মমন্টর 

প্রর্শক্ষণ আদয়জন 

 মমন্টর প্রর্শক্ষদণর জন্য প্রর্তটি েপ্তর/সাংস্থা’র ৫ জন 

কম থকতথার তার্লকা প্রণয়ন কদর এটুআই মপ্রাগ্রাদম মপ্ররণ 

পূব থক এ র্বভাগদক অবর্হত করার র্নদে থশনা মেয়া হদয়র্ছল।  

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 
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ক্রম. আদলািয র্বষয় র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী  কর্তথপক্ষ 

 প্রর্শক্ষণ প্রাপ্তদের মে হদত মমন্টর র্নব থািদনর র্বষয়টি 

র্নর্িত করদত হদব এবাং ToT এর সাংখ্যা বাড়াদত হদব। 

 জানুয়ার্র ২০১৮ এর মদে ২ র্েদনর মমন্টর্রাং কম থশালা 

সম্পে করদত হদব। 

 

১৩. মের্নাং ইনর্টটিউে/ 

প্রর্শক্ষণ মকদের 

মকাস থ কার্রকুলাদম 

‘নাগর্রক মসবায় 

উদ্ভাবন’  র্বষয়ক 

মর্ডউল অন্তভু থক্তকরণ 

 এ র্বভাদগর আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার মের্নাং ইনর্টটিউে/ 

প্রর্শক্ষণ মকদের মকাস থ কার্রকুলাদম ‘নাগর্রক মসবায় 

উদ্ভাবন’ ও ‘র্ডর্জট্যাল বাাংলাদেশ’ র্বষয়ক মর্ডউল যুক্ত 

কদর ওদয়বসাইদে প্রেশ থন র্নর্িত করদত হদব। প্রর্শক্ষণ 

মকাদস থ এ র্বভাদগর প্রর্তর্নর্ধদের আমন্ত্রণ জানাদত হদব। 

 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 

১৪. ইদনাদভশন কন থার ও 

েপ্তরর্ভর্ত্তক মফসবুক 

মপজ ততর্র (দসাশ্যাল 

র্মর্ডয়ার ব্যবহার) 

এবাং োপ্তর্রক কাদজ 

র্সদ্ধান্ত গ্রহণ করার 

দৃষ্টাদন্তর সাংখ্যা 

(র্বষয়সহ) 

 মর্ সকল েপ্তর/সাংস্থা োপ্তর্রক ওদয়বসাইদে ইদনাদভশন 

কন থার ও মফইসবুক মপজ এখনও ততর্র কদরর্ন তাদেরদক 

অনর্তর্বলদম্ব ইদনাদভশন কন থার ও োপ্তর্রক মফইসবুক মপজ 

প্রস্তুত কদর এর র্লাংক ই-মমইদল 2dr.faisal@gmail 

এ র্বভাদগ মপ্ররণ করদত হদব।  

 েপ্তরর্ভর্ত্তক মফসবুক মপজ ততর্রর র্বষদয় মর্ন্ত্রপর্রষে 

র্বভাগ মর্দক জার্রকৃত সরকার্র প্রর্তষ্ঠাদন সামার্জক 

মর্াগাদর্াগ মােম ব্যবহার সাংক্রান্ত র্নদে থর্শকা, ২০১৬ 

অনুসরণ করদত হদব। 

 মসাশ্যাল র্মর্ডয়ার ব্যবহার কদর োপ্তর্রক কাদজ র্সদ্ধান্ত 

গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত (র্বষয়সহ) তুদল ধরদত হদব এবাং 

সরকাদরর ‘পাবর্লক সার্ভ থস ইদনাদভশন’ নামক মফসবুক 

মপদজ যুক্ত র্াকদত হদব। 

 ইদনাদভশন কন থার প্রস্তুদতর র্বষদয় মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগর  

ই-গভদন থন্স শাখা-২ এর র্নদে থশনা অনুসরণ করদত হদব। 

 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 

১৫. পাইলে প্রকদল্পর 

অগ্রগর্ত ও র্নয়র্মত 

পর্ থাদলািনা 

 আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থা কর্তথক গৃহীত পাইলে প্রকদল্পর 

তার্লকা প্রনয়ণ করদত হদব এবাং বাস্তবায়দনর লদক্ষয 

র্নয়র্মত মর্নের করদত হদব। ২০১৭ সাদলর পাইলে 

প্রকদল্পর তার্লকা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্তর তথ্য এ র্বভাদগ 

মপ্ররণ করদত হদব।  

 মর্ সকল প্রর্তষ্ঠান এখদনা মকান উদ্ভাবন প্রকল্প গ্রহণ করদত 

পাদরর্ন তাদেরদক মাঠ পর্ থাদয়/মপৌরসভা পর্ থাদয় োর্য়দে 

র্নদয়ার্জত কম থকতথাগণদক মসবামূলক উদ্ভাবন প্রকল্প গ্রহদণর 

র্বষদয় উদ্ভুদ্ধ করদত হদব। 

 

সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 

১৬. নতুন নতুন উদ্ভাবনী 

প্রকল্প/ ক্ষুদ্র উদ্ভাবনী 

প্রকল্প (Small 

Improvement 

Project-SIP) 

বাস্তবায়ন 

 বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্ক্ত ২০১৭-১৮ বাস্তবায়দনর লদক্ষয 

নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্প/ ক্ষুদ্র মাদনােয়ন প্রকল্প (Small 

Improvement Project-SIP) এর তার্লকা 

র্নধ থার্রত ফরম অনুর্ায়ী আগামী মফব্রয়ারি ২০১৮ তার্রদখর 

মদে এ র্বভাদগ মপ্ররণ র্নর্িত করদত হদব।  

 ক্ষুদ্র মানউেয়ন প্রকল্প বলদত র্নজ কম থদক্ষদে মছাে মছাে 

উদ্ভাবনদক বুঝায় র্া কম থপর্রদবশ উেয়ন ও দ্রুত নাগর্রক 

মসবা প্রোদন সহায়ক ভূর্মকা রাদখ। 

 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

ও আওতাধীন 

েপ্তর/সাংস্থার ইদনাদভশন 

টিম  

          ও  

েপ্তর/সাংস্থার বার্ষ থক 

কম থসম্পােন চুর্ক্ত 

র্বষয়ক টিম 

১৭. ইদনাদভশন সাংক্রান্ত 

বার্ষ থক প্রর্তদবেন ও 

তেমার্সক বুদলটিন 

প্রকাশ 

 এ র্বভাদগ ও সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থার মক্ষদে ইদনাদভশন 

সাংক্রান্ত ২০১৬ সাদলর বার্ষ থক প্রর্তদবেন ও তেমার্সক 

বুদলটিন প্রকাশ করার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। 

 আগামী জানুয়ার্র ২০১৮ তার্রদখর মদে বার্ষ থক প্রর্তদবেন 

প্রস্তুত পূব থক স্ব স্ব ওদয়বসাইদে প্রকাদশর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত হদব। 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান 

র্বভাদগর ইদনাদভশন 

সাংক্রান্ত পুর্স্তকা প্রকাশ 

কর্মটি 

       ও  

আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার 

ইদনাদভশন টিম 
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ক্রম. আদলািয র্বষয় র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী  কর্তথপক্ষ 

১৮. ইদনাদভশন কার্ থক্রম 

র্র্ার্র্ভাদব সম্পােন 

ও বাস্তবায়ন 

 এ র্বভাদগর আওতাধীন সকল েপ্তর/সাংস্থাদক ইদনাদভশন 

কার্ থক্রম র্র্ার্র্ভাদব সম্পােন ও বাস্তবায়দনর লদক্ষয স্ব স্ব 

ইদনাদভশন টিদমর সহায়তায় ইদনাদভশন ইউর্নে/দসল 

নামক মডে িালু করদত হদব।  

 এ সাংক্রান্ত োপ্তর্রক কার্ থক্রমসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নপূব থক এ 

র্বভাদগ তথ্য মপ্ররণ র্নর্িৎ করদত হদব।  

 োর্য়েপ্রাপ্ত কম থকতথাদক তার কার্ থপর্রর্ধ উদেখসহ র্নয়র্মত 

ই-মমইল মিক এবাং এ র্বভাদগ মর্াগাদর্াগ ও এসাংক্রান্ত তথ্য 

মপ্ররদণর র্বষদয় সাব থক্ষর্ণক তৎপর র্াকদত হদব। 

 

সাংর্িষ্ট সকল 

েপ্তর/সাংস্থা ও 

আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার 

ইদনাদভশন টিম 

 

৩। পর্রদশদষ উপর্স্থত সকলদক ধন্যবাে এবাং গৃহীত র্সদ্ধান্তসমূহ র্নধ থার্রত সময়সীমার মদে বাস্তবায়দনর অনুদরাধ জার্নদয় 

সভার সমার্প্ত মঘাষণা করা হয়। 

 

                                                                                                      স্বাক্ষর্রত/- ০১.০১.২০১৮ 

                                                                                     (দমাোঃ নার্সর উর্িন আহদমে) 
যুগ্মসর্িব 

ও  
র্িফ ইদনাদভশন অর্ফসার 
আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

 

নম্বর  ৫৩.০০.০০০০.২১২.৩২.০০৩.১৮-২৯                                                          তার্রখ: ০১.০১.২০১৮ 

 

র্বতরণ (মজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 

 

1. গভন থর, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, প্রধান কার্ থালয়, ঢাকা [দৃ.আ: জনাব মেবদুলাল রায়, মহাব্যবস্থাপক ও ইদনাদভশন অর্ফসার]। 

2. মিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ র্সর্কউর্রটিজ অযাি এক্সদিঞ্জ কর্মশন, র্সর্কউর্রটিজ কর্মশন ভবন, ই-৬/রস, আগারগাঁও, ঢাকা 

[দৃ.আ: জনাব মমাোঃ সাইফুর রহমান, র্নব থাহী পর্রিালক ও ইদনাদভশন অর্ফসার]। 

3. মিয়ারম্যান, বীমা উেয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তথপক্ষ, ৩৭, র্েলকুশা বা/এ, ঢাকা [দৃ.আ:  জনাব আবুল কাদশম মমাহাম্মে ফজলুল 

হক, পর্রিালক ও ইদনাদভশন অর্ফসার]। 

4. এর্ক্সর্কউটিভ ভাইস মিয়ারম্যান, মাইদক্রাদক্রর্ডে মরগুদলেরী অর্র্রটি, ৮, শহীে সাাংবার্েক মসর্লনা পারভীন সড়ক, 

গুলদেঁশা িাজা (৭ম তলা), বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ [দৃ.আ: জনাব ম োহোম্মদ আবদুল হক, পরিচালক ও ইদনাদভশন 

অর্ফসার]। 

5. ব্যবস্থাপনা পর্রিালক, পেী কম থ-সহায়ক ফাউদিশন, ভবন নাং-ই-৪/র্ব, আগারগাঁও, ঢাকা। 

6. ব্যবস্থাপনা পর্রিালকও র্সইও, মসানালী/জনতা/অগ্রণী/রূপালী/মবর্সক ব্যাাংক র্লর্মদেড, প্রধান কার্ থালয়, ঢাকা। 

7. ব্যবস্থাপনা পর্রিালক, র্বএইির্বএফর্স/ আইর্সর্ব/ বাকৃর্ব/রাকাব/ আনসার-র্ভর্ডর্প/ র্বর্ডর্বএল/ প্রবাসী কল্যাণ/ 

কম থসাংসহান/ পেী সঞ্চয় ব্যাাংক/ সাধারণ বীমা কদপ থাদরশন/জীবন বীমা কদপ থাদরশন, প্রধান কার্ থালয়, ঢাকা। 

8. ব্যবস্থাপনা পর্রিালক, বাাংলাদেশ র্মউর্নর্সপ্যাল মডদভলপদমন্ট ফাি, গ্রামীণ ব্যাাংক ভবন, মলদভল-১৩, র্মরপুর-২, ঢাকা। 

9. ব্যবস্থাপনা পর্রিালক, মসাসাল মডদভলপদমন্ট ফাউদিশন, মজড হাউস, মহার্ডাং ৬/৬, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা। 

10. র্নব থাহী মপ্রর্সদডন্ট, বাাংলাদেশ ইনর্টটিউে অব কযার্পোল মাদকথে, ৩৪, মতাপখানা মরাড, ঢাকা-১০০০। 

11. পর্রিালক, বাাংলাদেশ ইনর্সওদরন্স একাদডর্ম, ৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা। 

12. জনাব মমাোঃ মর্তয়ার রহমান, যুগ্মসর্িব, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ ও সেস্য, ইদনাদভশন টিম। 

13. জনাব মমাোঃ সাঈে কুতুব, উপসর্িব, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ ও সেস্য, ইদনাদভশন টিম। 

14. জনাব মমাোঃ মর্নরুল ইসলাম, উপসর্িব, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ ও সেস্য, ইদনাদভশন টিম। 

15. জনাব মমাহাম্মে নজরুল ইসলাম, র্সর্নয়র সহকারী সর্িব, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ ও সেস্য, ইদনাদভশন টিম। 

16. জনাব সুমন আদনায়ার মাহমুে, মপ্রাগ্রামার, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ ও সেস্য, ইদনাদভশন টিম (ওদয়বসাইদে প্রেশ থদনর 

অনুদরাধসহ)। 

 

অনুর্লর্প-সেয় জ্ঞাতাদর্ থ : 

 

1. প্রকল্প পর্রিালক, এটুআই মপ্রাগ্রাম ও মহাপর্রিালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়, মতজগাঁও, ঢাকা। 

2. জনাব মমাোঃ নার্সর উর্িন আহদমে, যুগ্মসর্িব ও র্িফ ইদনাদভশন অর্ফসার, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়। 
3. র্সর্নয়র সর্িদবর একান্ত সর্িব, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ (র্সর্নয়র সর্িব মদহােদয়র সেয় অবগর্তর জন্য)। 

অ.পৃ.দ্র. 
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4. র্সর্নয়র সহকারী সর্িব, ই-গভদন থন্স শাখা, মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাগ, বাাংলাদেশ সর্িবালয়, ঢাকা। 
5. অর্তর্রক্ত সর্িব (প্রশাসন) এর ব্যর্ক্তগত কম থকতথা, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ-অর্তর্রক্ত সর্িব (প্রশাসন) মদহােদয়র সেয় 

অবগর্তর জন্য)। 

 

                                                                            স্বাক্ষর্রত/- ০১.০১.২০১৮ 

 (মমাহাম্মে নজরুল ইসলাম) 

   র্সর্নয়র সহকারী সর্িব 

 মফান: ৯৫৮৪২৪৪ 


