
পড়ব বই, গড়ব দশ
ব ব র বাংলােদশ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সং িত িবষযক় ম ণালয ়

গণ াগার অিধদ র 
উ য়ন ও আইিস  শাখা

২৮/১/২০২০ ি . তািরেখর ইেনােভশন সভার কাযিববরণী

সভাপিত আব াহ হা ন পাশা 
 পিরচালক (অিতির  সিচব)

সভার তািরখ ২৮/১/২০২০ ি .
সভার সময় সকাল ১০:০০ টা

ান গণ াগার অিধদ েরর সভাক
উপি িত পিরিশ -ক
সভাপিত সবাইেক েভ া জািনেয় সভা আর  কেরন। অতঃপর ইেনােভশন েমর সদ -সিচব খ কার আিসফ মাহতাবেক
সভার আেলাচ  িবষয়ািদ উপ াপেনর জ  অ েরাধ করেল িন েপ সভার আেলাচনা ও িস া  হীত হয়:

িমক নং আেলাচনা িস া / পািরশ বা বায়েন
১. (ক) সভায় জানােনা হয় য, গত ২৩/১/২০২০ 

ি . তািরেখ সং িত িবষয়ক ম ণালেয় 
একেসবা স ওয় ার সং া  এক  কমশালা 
অ ি ত হয়। কমশালায় সং িত িবষয়ক 
ম ণালেয়র স ািনত সিচব মেহাদয় এই মেম 
িনেশনা দান কেরন য, বািষক কমস াদন 
ি র কমপিরক না অ যায়ী আগামী 

১৫/২/২০২০ ি . তািরেখর মে  িত  
দ র/সং ােক আবি কভােব তম এক  
সবা অনলাইেন চা  করেত হেব এবং তা 

একেসবার মা েম লাইেভ চা  করেত হেব। এ 
পিরে ি েত সদ  আপাততঃ এক  সবা 
সহজীকরণ কের অনলাইেন চা  করার িবেষেয় 
মতামত দান কেরন। 
(খ) সহজীকরেণর জ  সবা িনবাচেণর লে  
সভায় আেলাচনা হেল াথিমকভােব 
পাঠকেসবার জ  সদ  ফম  সহজীকরেণর 
মা েম একেসবায় ফম  আপেলাড করার 
পে  সদ  মতামত দান কেরন।
(গ) সদ  হওয়ার সবা র িব মান েসস 

াপ তির কের সহজীকরেণর জ  এক  
ািবত েসস াপ তিরর িবষেয় সভায় 

আেলাচনা হয়। আেলাচনার পিরে ি েত 
উপি ত কমকতা  আগামী ৮/২/২০২০ ি . 
তািরেখর মে  লাইে িরয়ান (পাঠকেসবা), 
সহকারী পিরচালক (উ য়ন ও আইিস ) এবং 
সহকারী লাইে িরয়ান (পাঠকেসবা)- ক 
িব মান ও ািবত েসস াপ তিরর 
দািয়  দােনর জ  মতামত দান কেরন।

(ক) আগমী ১৫/২/২০২০ 
ি . তািরেখর মে  তম 
এক  সবা একেসবা 
স ওয় ােরর মা েম 
অনলাইেন চা  করা;

(খ) পাঠকেসবা শাখার 
সদ  ফম  এবং সদ  
হওয়ার প িত সহজীকরণ 
করা;

(গ) আগামী ৮/২/২০২০ ি . 
তািরেখর মে  
লাইে িরয়ান (পাঠকেসবা), 
সহকারী পিরচালক (উ য়ন 
ও আইিস ) এবং সহকারী 
লাইে িরয়ান (পাঠকেসবা)-
ক ক সদ  ফম ও সদ  
হওয়ার প িতর িব মান 
ও ািবত েসস াপ 
তিরর করা।

পাঠকেসবা শাখা, উ য়ন ও 
আইিস  শাখা, ইেনােভশন 

ম, এিপএ ম

১



২. িবিবধ আেলাচনায় ইেনােভশন েমর সদ -
সিচব জানান য, সদ  ফরম ও সদ  হওয়ার 
প িত সহজীকরেণর পের তা অনলাইেন 
দয়ার জ  এক  িশেরানাম দয়া েয়াজন। 

সভাপিত এ িবষেয় উপি ত কমকতা েক 
সবা র জ  এক  আকষণীয় িশেরানাম 

ােবর জ  পরামশ দান কেরন। ািবত 
িশেরানাম থেক এক  িশেরানাম িনবাচন করা 
হেব।

ািবত সদ  ফম ও 
সদ  হওয়ার প িত 
সহজীকরেণর পের সবা র 
জ  এক  আকষণীয় 
িশেরানাম িনবাচন করা।

ঐ

আর কান আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

আব াহ হা ন পাশা 
পিরচালক (অিতির  সিচব)

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০৬.০৬.০০৩.১৮.৩৩ তািরখ: 
০১ ফ যা়ির ২০২০

১৮ মাঘ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সভায় উপি ত কমকতা , গণ াগার অিধদ র (অিধদ র ও িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার)
২) া ামার , আইিস  সল, সং িত িবষয়ক ম ণালয়
৩) জনাব ............................, .........................................।
৪) মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), মহাপিরচালেকর দ র,
গণ াগার অিধদ র

 

খ কার আিসফ মাহতাব 
সহকারী পিরচালক

২


