বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড
রাজশাহী
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তািরখঃ ০৪/০৬/২০১৮
অিফস আেদশ

মি পিরষদ িবভাগ আইিস অিধশাখার প নং-০৪.০০.০০০০.২৩২.৪৫.০১৭.১৩.২৭ তািরখঃ ২০-০৫-২০১৩ এবং
মি পিরষদ িবভােগর াপন ন র ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩-১৮ তািরখঃ ০৮-০৪-২০১৩ি ঃ মাতােবক উ াবনী মতা
ও নাগিরক সবার মােনা য়েনর লে অ বােডর িনে া কমকতাগেণর সম েয় এক ইেনােভশন ম গঠন করা হেলা।
ইেনােভশন ম গঠন সং া ইেতা েব জারী ত আেদশ বািতল করা হেলা।

ইেনােভশন অিফসার
পদবী ও অিফস কানা
৩
সদ (উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ)
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড,
বািলয়া র, রাজশাহী।

নাম
২

ফান (দা িরক) ও মাবাইল
৪
৭৭৫৮৭৩
০১৭১১০১৪২৩৬

ইেমইল
৫

ইেনােভশন ম সদ
জনাব মাঃ মাহ র রহমান

ধান স সারণ কমকতা,
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
স সারণ কমকতা
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
স সারণ কমকতা
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।

জনাব আিত র রহমান
জনাব িসরা র রহমান

৭৭৫৬৮৭
মাবাঃ ০১৭২২-৫২২৩৮৮
মাবাঃ ০১৭২২-০৩০৮০৯
মাবাঃ ০১৭১৯-৪৬০০৪০

ইেনােভশন েমর কাযপিরিধঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।

কাযালেয়র সবা দান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ায় ণগত পিরবতন আনয়ন;
এই সং া কায েমর বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন এবং বৎসেরর
বা বায়ন;

েত মািসক সম য় সভায় অ েমাদন হণ ও

িতমােস েমর সভা অ ান, কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম য় সভায় উপ াপন;
ম ণালয়/িবভাগ/দ র/ জলা/উপেজলা পযােয় গ ত সংি
িত বৎসর ৩১ শ জা য়ািরর মে ববত বৎসেরর এক
রণ এবং ীয় ওেয়বসাইেট কাশ করা।

অ া ইেনােভশন েমর সিহত যাগােযাগ ও সম য় সাধন;
ণা

বাৎসিরক িতেবদন ণয়ন, উহা মি পিরষদ িবভােগ

ইেনােভশন অিফসােরর দািয় ও কাযাবলীঃ
১।
২।

কাযালেয়র ইেনােভশন েমর ন

দান;

পিরবতেনর পকার িহসােব ীয় কাযালেয় সবা দান ও অভ রীণ কম ি য়ার ণগত পিরবতন আনয়েনর লে
জনশীল চচার সং িত ও

গিড়য়া তালা, আইিস ও সকল উ াবনী কায েমর

াপকতা ি র মা েম সরকাির

কাজকেম উ াবনেক উৎসািহত করা, েয়াজনীয় িশ েণর মা েম ম-সদ গেণর কম ৃহার িবকাশসাধন এবং উ াবনী
মলার িতেযািগতায় অংশ হণ;
৩।

নাগিরকেসবা সহজীকরণ (service process simplification)-এর জ িব মান ব ার সং ার সাধন

এবং

িস েজন চাটােরর যথাযথ বা বায়ন;
৪।

ীয় কাযালেয়র স া

সকল সবােক ই- সবায় পা ের সম য়েকর দািয় পালন এবং ই-ফাইল

ব াপনা প িত ও

িচ প ,ড েম ইত ািদ ইেলক িনক প িতেত আদান- দােনর ব া হণেক উৎসািহতকরণ;
৫।

কাযালেয়র যাবতীয় ত াবিলর সি েবশ কিরয়া িত ােনর

াফাইল তরী ও হালনাগাদ রাখার ব া হণ এবং

কাযালেয়র ওেয়বসাইট িনয়িমত হালনাগাদকরণ এবং ওেয়বসাইেট অিভেযাগ হণ ও িন ি র ব া হণ;
৬।

জাতীয় আইিস নীিতমালায় বিণত ICT Action Plan-এর যথাযথ বা বায়ন িনি তকরণ;
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৭।

কাযালেয়র আইিস কায েমর বােজট তরী, ক
ায়ন এবং মািসক সম য় সভায় উপ াপন;
কাযালেয়র িনধািরত দািয়

হণ, অথায়েনর

ব া হণ, কায ম পযেব ণ, অ গিত

৮।

ত অিধকার আইন অ সাের

া কমকতার সিহত সম য়সাধন; এবং

৯।

জাতীয় ই-িজফ (eGIF: e-Governance Interoperability Framework)- এর আওতায় আইিস কায মেক
আদশমােন আনয়ন (standardization) ও ই ারঅপােরিবিল িনি তকরণ।
মহাপিরচালেকর আেদশ েম,

া িরত( মাঃ জােয় ল ইসলাম)
সিচব
ফানঃ ৭৭৬২৪৭
নং-২৪.০৬.৮১০০.০০৭.৩১.০০১.১৪

তািরখঃ

অ িলিপ াতােথ ও কাযােথঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

সদ (উৎঃ ও বাজারঃ)/(অথ ও পিরঃ)/(স সারণ ও ষণা), বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
উপ-সিচব, আইিস অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ, , ঢাকা।
উপ-সিচব, ব -২ ( সবা) শাখা, ব ও পাট ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
ধান পিরক না/ ধান উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কমকতা/ ধান স সারণ কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড,
রাজশাহী।
ইেনােভশন ম সদ -------------------------------------------।
মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা সহকারী, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ ।
অিফস আেদশ নিথ।

( মাঃ জােয় ল ইসলাম)
সিচব
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