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ব্াাংক ও আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর ইদনাদভশন টিদমর সেস্যদের অাংশগ্রহদণ অনুর্ষ্ঠত সভার কার্ থর্ববরণী: 

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

সভার তার্রখ : ২৯ জানুয়ার্র ২০১৬ 

সময় : দুপুর ০২:৩০ ঘটিকা 

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

সভায় উপর্স্থত সেস্যগদণর তার্লকা: পর্রর্শষ্ট-”ক” 

 

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

মকান সাংদশািনী না র্াকায় তা সব থসম্মর্তক্রদম দৃঢ় করা হয়।   

 

২। সভায় এ র্বভাদগর আওতািীন েপ্তর/সাংস্থার ইদনাদভশন টিম গঠন, উদ্ভাবন সাংক্রান্ত বার্ষ থক কম থপর্রকল্পনা প্রণয়ন, নাগর্রক মসবায় 

উদ্ভাবন র্বষদয় প্রর্শক্ষণ, ইদনাদভশন র্বষয়ক বার্ষ থক প্রর্তদবেন প্রণয়ন, প্রদনােনা এবাং সাংর্িষ্ট অন্যান্য র্বষদয় অগ্রগর্ত পর্ থাদলািনা 

এবাং ভর্বষ্যৎ করণীয় র্বষদয় র্বস্তার্রত আদলািনা করা হয়। র্বস্তার্রত আদলািনাদন্ত র্নদনাক্ত র্সদ্ধান্তসমূহ সব থসম্মর্তক্রদম গৃহীত হয়: 

 

ক্রর্মক সুপার্রশ/র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

১ 

ব্াাংক ও আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর ২০১৬ সাদলর ইদনাদভশন সাংক্রান্ত বার্ষ থক প্রর্তদবেন 

অনুদমােন করা হদলা। প্রর্তদবেনটি এ র্বভাদগর ওদয়বসাইদটর ইদনাদভশন কন থাদর প্রেশ থন 

করদত হদব। 

উপসর্িব (বাদজট) ও 

ইদনাদভশন টিদমর 

সেস্যগণ 

২ 

কম থপর্রদবশ উন্নয়দনর লদক্ষে র্নদনাক্ত কম থসম্পােন করদত হদব: 

ক) প্রর্তটি কদক্ষর সামদন ও কর্রদ াদর স্বল্প আদলাদত মবদি র্াদক এ িরদনর গাছসহ টব 

স্থাপন ও র্নয়র্মত পর্রির্ থার র্নর্মত্ত কদক্ষ োর্য়ত্বরত কম থকতথা/কম থিার্রদের োর্য়ত্ব প্রোন 

করা; 

খ) এ র্বভাদগর মসবা গ্রহীতাদের সুর্বিাদর্ থ প্রর্তটি কদক্ষর সামদন দৃশ্যমান কক্ষ নম্বর 

স্থাপন করা; 

গ) র্বভাদগর প্রদবশমুদখ মকান কদক্ষ র্ক কাজ সম্পােন হয় তার সাংর্ক্ষপ্ত র্ববরণ সম্বর্লত 

একটি মবা থ স্থাপন করা; 

ঘ) অর্ফস কদক্ষ প্রদয়াজনীয় মক্ষদে মানসম্মত অর্ফস সরঞ্জাম, পে থা ও আসবাবপে ইতোর্ে 

সরবরাহ। 

র্স. সহ  .সর্িব , গ্রহণ ,

র্বতরণ ও মসবা শাখা 

র্বএফআইর্  

৩ 

অর্ভদর্াগ  ,মতামত ও আইর্ য়া গ্রহণ এবাং বাস্তবায়দনর লদক্ষে র্নদনাক্ত কম থসম্পােন 

করদত হদব: 

ক) র্বভাদগর মসবাসমূহ অর্িকতর জনবান্ধব করার লদক্ষে সকল পর্ থাদয়র কম থকতথা-

কম থিারী ও মেকদহাল্ডারদের র্নকট হদত অর্ভদর্াগ  ,মতামত ও আইর্ য়া গ্রহদণর 

উদিদশ্য এ র্বভাদগর দৃশ্যমান স্থাদন মটন্ডার বদের অনুরুপ একটি বে স্থাপন; 

খ) অনলাইদন অর্ভদর্াগ  ,মতামত ও  আইর্ য়া প্রোন করার জন্য র্বদ্যমান অনলাইন 

প্লাটফরমটিদক user friendly ও উন্নতকরণ; 

গ) প্রর্তমাদসর ইদনাদভশন টিদমর সভায় প্রাপ্ত অর্ভদর্াগ  ,মতামত ও আইর্ য়াসমূহ 

র্ািাই-বাছাই ও প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ। 

১. র্স. সহ  .সর্িব , গ্রহণ ,

র্বতরণ ও মসবা শাখা, 

র্বএফআইর্  

২. উপসর্িব, বাদজট/ 

আইর্সটি মসল, 

র্বএফআইর্ , 

৩. সকল েপ্তর/সাংস্থা 

৪ 

েপ্তর/সাংস্থা মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাগ কর্তথক প্রণীত উদ্ভাবন কম থপর্রকল্পনা প্রণয়ন ও মূ্ায়ন 

র্নদে থর্শকা ২০১৫ এর র্নদে থশনা অনুর্ায়ী স্ব স্ব “বার্ষ থক উদ্ভাবন কম থপর্রকল্পনা ২০১৭” 

এবাং কম থমূ্ায়ন প্রর্তদবেন ২০১৬ প্রস্তুত কদর স্ব স্ব প্রর্তষ্ঠাদনর ইদনাদভশন কন থাদর 

প্রেশ থন করদব।  

সকল েপ্তর/সাংস্থা 

৫ 

েপ্তর ও সাংস্থার প্রর্শক্ষণ মকদের মকাস থ কার্রকুলাদম/েপ্তর ও সাংস্থার আওতায় পর্রিার্লত 

প্রর্শক্ষণ মকাস থসমূদহ ‘নাগর্রক মসবায় উদ্ভাবন’ র্বষয়ক মর্ উল অন্তর্ভ থক্ত করদত হদব এবাং 

র্বষয়টি র্নর্িত কদর এ র্বভাগদক অবর্হত করদত হদব। 

সকল েপ্তর/সাংস্থা 



৬ 

সকল েপ্তর/সাংস্থার ওদয়বসাইদট ইদনাদভশন কন থার নাদম একটি ব্লগ সাংদর্াজন করদত 

হদব এবাং উক্ত ব্লদগ ইদনাদভশন র্বষয়ক তথ্য, কম থপর্রকল্পনা, নীর্তমালা, ইতোর্ে প্রেশ থন 

করদত হদব। ইদনাদভশন কন থাদর আইর্ য়া প্রোন ও র্ফ ব্াদকর ব্বস্থা রাখদত হদব।  

সকল েপ্তর/সাংস্থা 

৭ সকল েপ্তর/সাংস্থা স্ব স্ব অর্ফর্সয়াল মফসবুক মপজ িালু কদর এ র্বভাগদক অবর্হত করদব।  সকল েপ্তর/সাংস্থা 

৮ 

সকল েপ্তর/সাংস্থা এবাং েপ্তর/সাংস্থার ইদনাদভশন টিদমর সেস্যগণ Public Service 

Innovation Bangladesh মফসবুক মপদজর সাদর্ সাংযুক্ত হদব এবাং র্নজস্ব 

ইদনাদভশনসমূহ মপাে করদব। 

সকল েপ্তর/সাংস্থা এবাং 

ইদনাদভশন টিদমর 

সেস্যগণ 

9 

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ গ্রহদণর জন্য মন্ত্রণালয়/র্বভাগ ও মাঠ পর্ থাদয়র কম থকতথাদেরদক প্রদনােনা 

প্রোদনর জন্য বাদজদট বরাি রাখা হদয়দছ এবাং পুরস্কার র্হদসদব র্ ও মলটার ও স্বীকৃর্ত 

পে প্রোন করা হদব। তাছাড়া, র্বদেশ প্রর্শক্ষণসহ অন্যান্য প্রদণােনা প্রোন করা মর্দত 

পাদর। র্বদেশ প্রর্শক্ষদণর জন্য কম থকতথা মপ্ররদণর র্নর্মত্ত সর্িব মদহােদয়র র্নকট প্রস্তাব 

মপশ করদত হদব। 

উপসর্িব (বাদজট) ও 

ইদনাদভশন টিদমর 

সেস্যগণ 

 

 

৩। পর্রদশদষ উপর্স্থত সকলদক িন্যবাে এবাং গৃহীত র্সদ্ধান্তসমূহ র্নি থার্রত সময়সীমার মদে বাস্তবায়দনর অনুদরাি জার্নদয় সভার 

সমার্প্ত মঘাষণা করা হয়। 

 

                                                                                   স্বাক্ষর্রত/- ২৯.০১.২০১৭      

                                                                                     (দমাোঃ নার্সর উর্িন আহদমে) 

যুগ্মসর্িব 

ও  

র্িফ ইদনাদভশন অর্ফসার 

ব্াাংক ও আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

 

 

নম্বর  ৫৩.০০.০০০০.২১১.৩১.০০৩.১৭-২৭                                                                   তার্রখ: ১৫.০২.২০১৭  

 

র্বতরণ (মজেষ্ঠতার ক্রমানুশাদর নয়): 

 

1. গভন থর, বাাংলাদেশ ব্াাংক, প্রিান কার্ থালয়, ঢাকা। 

2. মিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ র্সর্কউর্রটিজ অোন্ড এেদিঞ্জ কর্মশন, জীবন বীমা টাওয়ার, ১০, র্েলকুশা, ঢাকা। 

3. মিয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তথপক্ষ, ৩৭, র্েলকুশা বা/এ, ঢাকা। 

4. এর্ের্কউটিভ ভাইস মিয়ারম্যান, মাইদক্রাদক্রর্ ট মরগুদলটরী অর্র্রটি, ৮, শর্হে সাাংবার্েক মসর্লনা পারভীন সড়ক, গুলদেঁশা প্লাজা 

(৭ম তলা), বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। 

5. পল্লী  

6. hÉhÙÛ¡fe¡ f¢lQ¡mLও র্সইও, মসানালী/জনতা/অগ্রণী/রূপালী/মবর্সক ব্াাংক র্লর্মদট , fÐd¡e L¡kÑ¡mu, Y¡L¡z 

7. hÉhÙÛ¡fe¡ f¢lQ¡mL, র্বএইির্বএফর্স/ আইর্সর্ব/ বাকৃর্ব/রাকাব/ আনসার-ভিভিভি/ র্বর্ র্বএল/ প্রবাসী ক্াণ/ LjÑpwÙÛ¡e ব্াাংক/ 

সািারণ বীমা কদপ থাদরশন/জীবন বীমা কদপ থাদরশন, fÐd¡e L¡kÑ¡mu, Y¡L¡z 

8.  

9. ব্লক  

10. র্নব থাহী মপ্রর্সদ ন্ট, বাাংলাদেশ ইনর্েটিউট অব কোর্পটাল মাদকথট, ৩৪, মতাপখানা মরা , ঢাকা-১০০০। 

11. পর্রিালক, বাাংলাদেশ ইর্িওদরি একাদ র্ম, ৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা। 

12. জনাব মমাোঃ মতিয়ার রহমান, উপসতিব, ও সেস্য, ইদনাদভশন টিম। 

13. জনাব মমাোঃ সাঈদ কুতুব, উপসতিব, ও সেস্য, ইদনাদভশন টিম। 

14. জনাব মমাোঃ এমদাদুল হক মিৌধুরী, উপসতিব, ও সেস্য, ইদনাদভশন টিম। 

15. জনাব মমাোঃ তিররাজ উতিন খতলিা, উপসতিব, ও সেস্য, ইদনাদভশন টিম। 

16. জনাব সুমন আরনায়ার মাহমুদ, মরাগ্রামার, ও সেস্য, ইদনাদভশন টিম (ওদয়বসাইদট প্রেশ থদনর 

অনুদরািসহ)। 

অ.পৃ.দ্র. 

 



পাতা-৩ 

 

 

 

অনুর্লর্প-সেয় জ্ঞাতাদর্ থ : 

 

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

2. জনাব মমাোঃ নার্সর উর্িন আহদমে, যুগ্মসর্িব ও র্িফ ইদনাদভশন অর্ফসার, ব্াাংক ও আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ। 

3. সর্িদবর একান্ত সর্িব, ব্াাংক ও আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ (সর্িব মদহােদয়র সেয় অবগর্তর জন্য)। 

4. র্সর্নয়র সহকারী সর্িব, ই-গভদন থি শাখা, মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাগ, বাাংলাদেশ সর্িবালয়, ঢাকা। 

5. অর্তর্রক্ত সর্িব (প্রশাসন) এর ব্র্ক্তগত কম থকতথা, ব্াাংক ও আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ (অর্তর্রক্ত সর্িব মদহােদয়র সেয় অবগর্তর 

জন্য)। 

   

 

                                                                                               স্বাক্ষর্রত/- ১৫.০২.২০১৭ 

 (দমাহাম্মে নজরুল ইসলাম) 

                        র্সর্নয়র সহকারী সর্িব 

                                                                                                                     মফানোঃ ৯৫৫৯১০৯ 


