
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয় 
 

�বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ)

ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না বা�বায়ন সং�া� ১ম ��মািসক সভার কায �িববরণী

সভাপিত
কাজী কাম�ল আহছান 

 পিরচালক (িশ�াত� ও িশ�ামান) ও ইেনােভশন অিফসার, এন�আরিসএ
সভার তািরখ ০৬ �সে��র, ২০২২
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ�কা
�ান পিরচালক (িশ�াত� ও িশ�ামান)-এর অিফস ক�
উপি�িত পিরিশ�-'ক'

  

�বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ) এর পিরচালক (িশ�াত� ও িশ�ামান) ও ইেনােভশন অিফসা

উপি�ত ইেনােভশন �েমর স�ািনত সকল সদ�েক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। িতিন বেলন �য, বািষ �ক কম �স�াদ

�ি� �ণয়ন, পিরবী�ণ ও ��ায়ন িনেদ �িশকা, ২০২২-২৩ এ দ�র/সং�া পয �ােয় ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�নার কায ��ে

িক� পিরবত�ন এেসেছ। বািষ �ক কম �স�াদন �ি�েত ২০২২-২৩ অথ �বছেরর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�নার জ� বরা��

ন�র ১০। চলিত অথ �বছের ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�নায় ০২� কম �স�াদন ��� িনধ �ারণ করা হেয়েছ যা িন��প:

          (১) ই-গভ��া� ও উ�াবন সং�া� কায ��েমর বা�বায়ন �জারদারকরণ এবং

          (২) �ািত�ািনক স�মতা �ি�। 

�িত� কায �স�াদন ��ে� একািধক কায ��ম অ�� �� করা হেয়েছ। ই-গভ��া� ও উ�াবন সং�া� কম �পিরক�না বা�বায়ন

�জারদারকরেণর লে�� ০৪� এবং �ািত�ািনক স�মতা �ি�র লে�� ০২�সহ �মাট ০৬� কায ��ম রেয়েছ। ইেনােভশন অিফসার

উ� কম �পিরক�না অ�যায়ী কাি�ত ল��মা�া অজ�েনর জ� এবং কম �পিরক�না বা�বায়েন সেব �া� ��ার �াি�র লে�� সকল

সদ�েদর মতামত কামনা কেরন। এ িবষেয় কম �পিরক�নার কায ��মিভি�ক �িত� কম �স�াদন �চক অ�সাের পেয়�িভি�ক

িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িন�বিণ �ত িস�া� �হীত হয় : 
আেলাচ� �িচ আেলাচনা িস�া� বা�বায়েন

১) ই-গভ��া� ও উ�াবন সং�া� কায ��েমর বা�বায়ন �জারদারকরণ



[১.১] �সবা সহিজকরণ/
িডিজটাইেজশেনর মা�েম উ�াবনী
ধারণা বা�বায়ন িবষয়ক আেলাচনা

ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না
২০২২-২৩ এ �সবা সহিজকরণ/
িডিজটাইেজশেনর মা�েম ০১�
ন�ন উ�াবনী ধারণা আগামী
০৪.০৫.২০২৩ তািরেখর মে�
বা�বায়েনর ল��মা�া িনধ �ািরত
রেয়েছ। উ� কায ��েমর কম �স�াদন
�চেকর মান ১০। িস�েজনস
চাট �ার�� �সবা সহিজকরণ/
িডিজটাইেজশেনর মা�েম উ�াবনী
ধারণা বা�বায়েনর �েসস �াপ ও
�িসিভ িবে�ষণ�ব �ক এ সং�া�
�সবা চা�র লে�� অিফস আেদশ
জাির করার িনেদ �শনা রেয়েছ। উ�
িনেদ �শনার ��ি�েত এন�আরিসএ’র
সকল কম �কত�া ও কম �চারীর িনকট
হেত ��াব আ�ান করা    �যেত
পাের এবং ০৩ স�ােহর মে� ��াব
দািখেলর অ�েরাধ জািনেয়   �না�শ
�দান করা �যেত পাের।

িস�েজনস চাট �ার�� �সবা সহিজকরণ/
িডিজটাইেজশেনর মা�েম উ�াবনী
ধারণা বা�বায়েনর �েসস �াপ ও
�িসিভ িবে�ষণ�ব �ক এক� �সবার
��াব ��রেণর অ�েরাধ জািনেয়
এন�আরিসএ’র সকল কম �কত�া ও
কম �চারীেক �না�শ �দান করত হেব।
 

ইেনােভশন
�ম

[১.২] ইত:�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী
ধারণা, সহিজ�ত ও িডিজটাইজ�ত
�সবার ডাটােবজ ��ত করা এবং

�সবাস�হ চা� রাখা িবষয়ক
আেলাচনা

এন�আরিসএ ক��ক ইত:�েব � �য সকল
উ�াবনী ধারণা বা�বায়ন, �সবা
সহিজকরণ ও �সবা িডিজটাইেজশন করা
হেয়েছ, �সসকল �সবার তািলকা,
বত�মােন কায �কর আেছ িকনা এবং
�সবা� সহিজকরণ/ িডিজটাইজ/
উ�াবেনর ফেল নাগিরক��/�সবা
�হীতাগণ �ত�ািশত �ফল পাে� িকনা এ
িবষেয় মি�পিরষদ িবভােগর ই-গভ��া�
অিধশাখা হেত �দ� ছক অ�যায়ী
ডাটােবজ আগামী ১৩.১০.২০২২
তািরেখর মে� �তিরর িনেদ �শনার
রেয়েছ। উ� িনেদ �শনার আেলােক
�েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করা �যেত
পাের। 

ইত:�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী ধারণা,
সহিজ�ত ও িডিজটাইজ�ত �সবার
ছকিভি�ক ডাটােবজ ��ত করা এবং
�সবাস�হ চা� রাখার �েয়াজনীয়
উে�াগ �হণ করেত হেব।

ইেনােভশন
�ম

১.৩] ই-নিথর �বহার �ি� িবষয়ক
আেলাচনা

ই-নিথর মা�েম ৮৫% �নাট িন��
হেল সেব �া� ন�র পাওয়া যােব। এ
কায ��েম বরা��ত সেব �া� ন�র ৬।
শাখািভি�ক উপ�ািপত ই-নিথ এবং
হাড � নিথর ��টেম�, ফাইল �ভেম�
�রিজ�ার, এ�আই �থেক �া�
�িতেবদন �মাণক িহেসেব সংর�ণ
করা �যেত পাের।

ই-ফাইিলং �বহার �ি� কায ��ম
�জারদারকরেণর লে�� �েত�ক
অ�িবভাগেক ৮৫% কায ��ম ই-নিথর
মা�েম স�� করার জ� উ�ু� করেত
হেব। 

সহকারী
পিরচালক
(প��-১)



[১.৪] ৪থ � িশ�
িব�েবর স�া� চ�ােল�

�মাকােবলায় আইন/পিলিস/
কম �পিরক�না �ণয়ন এবং

িবষয়িভি�ক কম �শালা
আেয়াজন িবষয়ক আেলাচনা।

৪থ � িশ� িব�েবর স�া� চ�ােল�
�মাকােবলায় আইন/পিলিস/
কম �পিরক�না আগামী ৩১.১০.২০২২
তািরেখর মে� �ণয়ন করার
িনেদ �শনার রেয়েছ। এছাড়া ৪থ � িশ�
িব�েবর চ�ােল� �মাকােবলায়
িবষয়িভি�ক ০২� কম �শালার
আেয়াজন করা হেল �ণ � ন�র ৩
অিজ�ত হেব। এ জ� কম �পিরক�না
�ণয়ন�ব �ক ০২� কম �শালার
আেয়াজন করা �যেত পাের। 

৪থ � িশ� িব�েবর স�া� চ�ােল�
�মাকােবলায় আইন/পিলিস/
কম �পিরক�না আগামী ৩১.১০.২০২২
তািরেখর মে� �ণয়ন�ব �ক ০২�
কম �শালা আেয়াজন করেত হেব। 

ইেনােভশন
�ম

২)  �ািত�ািনক দ�তা �ি�
২.১] ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ

িবষয়ক আেলাচনা
ত� বাতায়েনর �মইন �া�র
আওতাধীন সবা�া�স�হ;
�সবাবে�র সকল িলংক; সকল
কম �কত�াগেণর �মাবাইল ন�র, ছিব ও
ই-�মইলসহ তািলকা; �না�শ �বাড �;
বািষ �ক কম �স�াদন �ব�াপনা;
জাতীয় ��াচার কায ��ম; �সবা
�দান �িত�িত; অিভেযাগ �িতকার
�ব�াপনা; ত� অিধকার; �সবা
সহিজকরণ, িডিজটাইেজশন ও
উ�াবন কায ��ম; িবিভ� কায ��েমর
�ফাকাল পেয়� কম �কত�াগেণর
তািলকা ইত�ািদ সং�া� ত�ািদ
িনয়িমত ও তাৎ�িণক হালনাগাদ
করা হেল ই-গভ��া� ও উ�াবন
কম �পিরক�নায় উে�িখত ল��মা�ার
িবপরীেত অজ�ন অ�সাের ০৬ ন�র
�া� হেব। �স অ�যায়ী ��মািসক
িভি�ক ি�ন শট এবং
হালনাগাদকরেণর িবষয়িভি�ক
তািরখ উে�খসহ ��মািসক
�িতেবদন দািখেলর জ� সহকারী
��া�ামার-১ �ক বলা �যেত পাের। 

ত� বাতায়ন হালনাগাদ কায ��েমর
অংশ িহেসেব ত� বাতায়েনর সকল
�সবা ব� হালনাগাদ করেত হেব। এ
সং�া� ��মািসক �িতেবদন
ম�ণালেয় ��রণ িনি�ত করেত হেব।
 

সহকারী
��া�ামার-১



২.২] ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �-
পিরক�না বা�বায়ন

২.২.১- কম �পিরক�না বা�বায়ন
সং�া� ০৪� �িশ�ণ আেয়াজন
করেত পারেল সেব �া� ন�র ৩
পাওয়া স�ব। 
২.২.২- ই-গভ��া�   ও উ�াবন
কম �পিরক�না বা�বায়েন বরা��ত
অথ � সংি�� আিথ �ক িবিধ-িবধান
অ�যায়ী ৮০% বরা��ত অথ � �য়
করেত পারেল সেব �া� ন�র ৩
পাওয়া যােব। 
এে�ে�  �মানকস�হ িন��প:  

 ২.২.১-�িশ�ণ/কম �শালার �না�শ,
উপি�িতপ� ও ি�র িচ�

 ২.২.২-অথ � বরাে�র কিপসহ �য়
সং�া�  �িতেবদন
 

সেব �া� ন�র �াি�র লে�� আেলাচনা
�মাতােবক যথাসমেয় ০৪� �িশ�ণ
আেয়াজন করেত হেব এবং ই-
গভ��া�   ও উ�াবন কম �পিরক�না
বা�বায়েন বরা��ত অথ � সংি��
আিথ �ক িবিধ-িবধান অ�যায়ী ৮০%
বরা��ত অথ � �য় করেত হেব।
 
 
 

পিরচালক
(িশ.িশ.) ও
সহকারী

পিরচালক
(�শাসন) 

।

সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় ইেনােভশন অিফসার ইেনােভশন �েমর উপি�ত সকল সদ�েক ধ�বাদ জািনেয় সভার

সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

কাজী কাম�ল আহছান 
 

পিরচালক (িশ�াত� ও িশ�ামান) ও ইেনােভশন
অিফসার, এন�আরিসএ

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০০৯.৬০.০০১.২০.৬৯৯ তািরখ: 

১৯ �সে��র ২০২২

৪ আি�ন ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 

১) উপপিরচালক (িশ�াত� ও িশ�ামান), উপপিরচালক (িশ�াত� ও িশ�ামান) এর দ�র , �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প�

(এন�আরিসএ)
 

২) সহকারী পিরচালক (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন-১), �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ)
 ৩) সহকারী পিরচালক, �শাসন (�য় ও �সবা), উপপিরচালক (�শাসন ও অথ �) এর দ�র , �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প�

(এন�আরিসএ)

৪) সহকারী ��া�ামার , আইিস� �সল , �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ)
 

৫) িপ.এ � �চয়ার�ন , �চয়ার�ান এর দ�র , �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ)
 

 
 

শারিমন �লতানা 
 



সহকারী পিরচালক (�শাসন) ও সদ�, ইেনােভশন �ম,

এন�আরিসএ, ঢাকা। �ফান: ০২-৫৫১৩৮৫০৭


