
উ�াবন কম �পিরক�না, ২০১৫ 

সমাজক�াণ ম�ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

�ম িবষয় 
��ািবত িবষয় 

(�হীত� কােজর নাম) 

বা�বায়নকাল 

দািয়তব�া� কম �কত�া 

�ত�ািশত ফলাফল 
(কাজ� স�� হেল 

�ণগত বা পিরমাণগত 
কী পিরবত�ন আসেব) 

পিরমাপ (�ত�ািশত 
ফলাফল  �তির 
হেয়েছ িক না তা 

পিরমােপর মানদ�) 

��র 
তািরখ 

সমাি�র 
তািরখ 

১. িনজ অিফেসর  
�সবা 
সহজীকরণ 
অথবা �সবায় 
ইেনােভশন 

ম�ণালেয়র �সবা �হীতার সং�া 
িবেবচনা কের ৩� ����ণ � 
�সবা সহজীকরেণর জ� 
অ�ািধকার িভি�েত িচি�তকরণ  

১৫ 
নেভ�র 
২০১৫ 

১৫ 
িডেস�র 
২০১৫ 

জনাব সাইদা নাইম 
জাহান, চীফ 
ইেনােভশন অিফসার 

সহজীকরেণর জ� 
সমাজক�াণ 
ম�ণালেয়র  ৩ � 
����ণ �  �সবা 
অ�ািধকারিভি�েত 
িচি�ত  

অ�ািধকারিভি�েত 
িচি�ত ৩�  �সবার 
উে�খসহ 
ইেনােভশন �েমর 
কায �িববরণী এবং 
অ�েমাদন �হণ 
সং�া� দিলল 

২. অ�ািধকারিভি�েত িচি�ত 
�সবাস�েহর �থম �সবা� 
অিধকতর সহজ উপােয় �দান 
করার প�া বা �ি�য়া উ�াবন 
এবং সংি�� আইন বা িবিধ 
পয �ােলাচনা�ব �ক �েয়াজনীয় 
সংেশাধনীর �পািরশ �ণয়ন 
করার জ� কিম� গঠন। 

৩০ 
নেভ�র 
২০১৫ 

১৫ 
িডেস�র 
২০১৫ 

জনাব সাইদা নাইম 
জাহান, চীফ 
ইেনােভশন অিফসার 

�েয়াজনীয় সংেশাধেনর 
�পািরশ �ণয়ন করার 
জ� কিম� গঠন 
স�� 

কিম� গঠন সং�া� 
ইেনােভশন �েমর 
কায �িববরণী এবং 
অ�েমাদন �হণ 
সং�া� দিলল 

৩. কিম�র িস�া� বা�বায়েনর 
জ�ও ন�ন প�িতেত 
পরী�া�লক সীিমত পিরসের 
�থম  �সবা�র �দান �� করা 

১৫ 
এি�ল  
২০১৬ 

১৫ এি�ল  
২০১৬ 

জনাব সাইদা নাইম 
জাহান, চীফ 
ইেনােভশন অিফসার 

পরী�া�লক  �সবা 
�দান �� 

পরী�া�লক �সবা 
�দান ��র সে� 
সংি�� �েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

৪. অিজ�ত অিভ�তার আেলােক 
�েয়াজনীয় সংেশাধন ও 
পিরমাজ�নসহ ন�ন প�িতেত 
পিরসের �থম  �সবা� �দান 
�� 

১৫ �ম  
২০১৬ 

১৫ �ম 

২০১৬ 

জনাব সাইদা নাইম 
জাহান, চীফ 
ইেনােভশন অিফসার 

ন�ন প�িতেত �সবা 
�দান �� 

ন�ন প�িতেত �সবা 
�দান ��র সােথ 
সংি�� �েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

৫. িচি�ত �থম �সবা� ন�ন 
প�িতেত �দান করার জ� 
����ণ � িচি�ত ৩�  �সবার 
অবিশ� ২�  �সবা ন�ন 
প�িতেত �দান করার জ� 
কিম� গঠন, পরী�া�লক 
বা�বায়ন এবং �ড়া� বা�বায়ন 
স�� করা। 

১৫ �ন  
২০১৬ 

১৫ �ন 

২০১৬ 

জনাব সাইদা নাইম 
জাহান, চীফ 
ইেনােভশন অিফসার 

ন�ন প�িতেত আরও 
২�  �সবার �সবা �দান 
�� 

ন�ন প�িতেত �সবা 
�দান �� সে� 
সংি�� �েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

৬. ই-�সবা ও ই-
ফাইিলং 
কায ��ম 

ম�ণালেয়র শাখা স�েহর 
কমপে� ৩� ����ণ � শাখার 
ফাইলস�হ ফাইল ই-ফাইেলর 
মা�েম িন�ি�র জ� 
অ�ািধকারিভি�েত িচি�তকরণ 

১৫ 
িডেস�র 
২০১৫ 

৩০ 
িডেস�র 
২০১৫ 

জনাব ����য় সাহা 
উপসিচব 

ম�ণালেয়র শাখা 
স�েহর কমপে� ১০� 
কের ফাইল ই-ফাইেলর 
মা�েম িন�ি�র জ� 
অ�ািধকারিভি�েত 
িচি�ত 

ম�ণালেয়র শাখা 
স�েহর কমপে� 
১০� কের ফাইল ই-
ফাইেলর মা�েম 
িন�ি�র জ� 
অ�ািধকারিভি�েত 
িচি�তকরণ সং�া� 
ইেনােভশন �েমর 
সভার কায �িববরণী 
ও অ�েমাদন �হণ 
সং�া� দিলল 



�ম িবষয় 
��ািবত িবষয় 

(�হীত� কােজর নাম) 

বা�বায়নকাল 

দািয়তব�া� কম �কত�া 

�ত�ািশত ফলাফল 
(কাজ� স�� হেল 

�ণগত বা পিরমাণগত 
কী পিরবত�ন আসেব) 

পিরমাপ (�ত�ািশত 
ফলাফল  �তির 
হেয়েছ িক না তা 

পিরমােপর মানদ�) 

��র 
তািরখ 

সমাি�র 
তািরখ 

৭. অ�াধীকারিভি�েত িচি�ত ৩� 
শাখার মে� ১ম শাখা�র 
ফাইলস�হ ই-ফাইেলর মা�েম 
িন�ি�র জ� কিম� গঠন। 

১৫ 
িডেস�র 
২০১৫ 

৩০ 
িডেস�র 
২০১৫ 

জনাব ����য় সাহা 
উপসিচব 

ই-ফাইেলর মা�েম 
ফাইল িন�ি� করার 
জ� কিম� গঠন 
স�� 

কিম� গঠন সং�া� 
ইেনােভশন �েমর 
কায �িববরণী ও 
মাননীয় 
ম�ী/�িতম�ী ও 
সিচব মেহাদেয়র 
অ�েমাদ �হণ 
সং�া� দিলল 

৮. কিম�র িস�া� বা�বায়েনর 
জ� ই-ফাইেলর মা�েম ১ম 
শাখা�র ফাইলস�হ ই-ফাইেলর 
মা�েম িন�ি� �� 

৩০ 
িডেস�র 
২০১৫ 

৩০ 
জা�য়াির 
২০১৬ 

জনাব সালমা িস�ীকা 
মাহতাব, উপসিচব 

পরী�া�লক �সবা �� পরী��লক �সবা 
�দান ��র সে� 
সংি�� �েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

৯. অিজ�ত অিভ�তার আেলােক 
অ�ািধকািভি�েত অ� শাখা 
��র ফাইলস�হ ই-ফাইেলর 
মা�েম িন�ি� �� 

৩০ 
িডেস�র 
২০১৫ 

৩০ 
জা�য়াির 
২০১৬ 

জনাব সালমা িস�ীকা 
মাহতাব, উপসিচব 

ন�ন প�িতেত �সবা 
�দান �� 

ন�ন প�িতেত �সবা 
�দান ��র সে� 
সংি�� �েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

১০. আইিডয়া 
�ােনজেম� 
ও  ��লআপ  

ম�ণালেয়র �সবাস�হ অিধকতর 
জনবা�ব করার লে�� সকল 
পয �ােয়র কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর িনকট হেত উ�াবনী 
ধারণা িনয়িমত �াি�র উে�ে�  
�ট�ার বে�র অ��প এক� 
ইেনােভশন ব� চা� করা এবং 
চা� করা। 

১৫ 
জা�য়া
ির 
২০১৬ 

১৫ 
�ফ�য়াির 
২০১৬ 

জনাব �মাঃ সা�া�ল 
ইসলাম, সমাজেসবা 
অিফসার (সং��) ও 
সদ� ইেনােভশন 
কিম� 

��মান �ােন 
আইিডয়া ব� �ািপত  

আইিডয়া ব� এর 
ছিব  

১১. অনলাইেন আইিডয়া �দান করার 
জ� এক� অনলাইন �াটফরম 
(�ফস�ক �প/�পজ) �তির। 

১৫ 
নেভ�র 
২০১৫ 

৩০ 
নেভ�র 
২০১৫ 

জনাব �মাঃ সা�া�ল 
ইসলাম, সমাজেসবা 
অিফসার (সং��) ও 
সদ� ইেনােভশন 
কিম� 

অনলাইন আইিডয়া 
�াটফরম (�ফস�ক 
�প/�পজ) �তির স�� 

অনলাইন আইিডয়া 
�াটফরম (�ফস�ক 
�প/�পজ) এর 
িলংক 

১২. �িতমােসর ইেনােভশন �েমর 
সভায় আইিডয়া ব� এবং 
অনলাইেন �া� আইিডয়াস�হ 
যাচাই ও বাছাই করা। 

১৫ 
নেভ�র 
২০১৫ 

৩০ 
নেভ�র 
২০১৬ 

জনাব িনর�ন �দবনাথ 
উপসিচব (বােজট ও 
আইিস�) 

যাচাই-বাছাই করা 
আইিডয়া 

যাচাই-বাছাই 
সং�া� কায �িববরণী 

১৩. �িতমােস যাচাই কের �া� 
আইিডয়াস�হ বা�বায়ন করার 
�েয়াজনীয় অ�েমাদন �হণ ও 
বা�বায়ন 

১৫ 
িডেস�র 
২০১৫ 

১৫ 
জা�য়াির 
২০১৬ 

জনাব িনর�ন �দবনাথ 
উপসিচব (বােজট ও 
আইিস�) 

 

অ�েমািদত ও 
বা�বািয়ত আইিডয়া 

অ�েমাদন ও 
বা�বায়ন সং�া� 
ড�েম� 

১৪. ম�ণালেয়র কম �কত�াগণ ক��ক 
বা�বািয়ত আইিডয়া 
পয �ােলাচনার পর সারােদেশ 
বা�বায়ন করা (��লআপ)। 

১৫ 
নেভ�র 
২০১৫ 

৩০ 
নেভ�র 
২০১৫ 

জনাব িনর�ন �দবনাথ 
উপসিচব (বােজট ও 
আইিস�) 

সারােদেশ বা�বািয়ত 
আইিডয়া 

সারােদেশ আইিডয়া 
বা�বায়ন সং�া� 
ড�েম� 

১৫. অধঃ�ন 
অিফেসর 
ইেনােভশন 
কায ��ম 
তদারিক 

ম�ণালেয়র সং�� দ�র ও 
সং�স�েহ ইেনােভশন �মস�হ 
সি�য় করা এবং �িতমােস 
ইেনােভশন �মস�েহর সভা 
িনি�ত করা  

১৫ 
নেভ�র 
২০১৫ 

৩০ 
নেভ�র 
২০১৫ 

জনাব িনর�ন �দবনাথ 
উপসিচব (বােজট ও 
আইিস�) 

ইেনােভশন �েমর 
অ�ি�ত 

 

অ�ি�ত সভার 
কায �িববরণী 



�ম িবষয় 
��ািবত িবষয় 

(�হীত� কােজর নাম) 

বা�বায়নকাল 

দািয়তব�া� কম �কত�া 

�ত�ািশত ফলাফল 
(কাজ� স�� হেল 

�ণগত বা পিরমাণগত 
কী পিরবত�ন আসেব) 

পিরমাপ (�ত�ািশত 
ফলাফল  �তির 
হেয়েছ িক না তা 

পিরমােপর মানদ�) 

��র 
তািরখ 

সমাি�র 
তািরখ 

১৬. ম�ণালেয়র সং�� সকল দ�র 
ও অিধদফতের হেত ইেনােভশন 
সং�া� বািষ �ক কম �পিরক�না 
�ণয়ন িনি�ত করা, 
কম �পিরক�না পয �ােলাচনা করা 
এবং �েয়াজনীয় পরামশ � �দান 
করা 

১৫ 
নেভ�র 
২০১৫ 

৩০ 
নেভ�র 
২০১৫ 

জনাব িনর�ন �দবনাথ 
উপসিচব (বােজট ও 
আইিস�) 

পরী�া�লক �সবা 
�দান �� 

পরী�া�লক �সবা 
�দান ��র সে� 
সংি�� �েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

১৭. ��িনং ম�ণালেয়র ২০ জন কম �কত�ার 
ইেনােভশন সং�া� �িশ�েণর 
আেয়াজন করা। 

১৫ 
িডেস�র 
২০১৫ 

৩০ 
জা�য়াির 
২০১৬ 

জনাব িনর�ন �দবনাথ 
উপসিচব (বােজট ও 
আইিস�) 

২০ জন কম �কত�ার জ� 
ইেনােভশন সং�া� 
�িশ�ণ স�� 

ইেনােভশন সং�া� 
�িশ�ণ স��কারী 
২০ জন কম �কত�ার 
তািলকা 

১৮. ইেনােভটরেদ
র আিথ �ক 
সহায়তা �দান 

ম�ণালয় ও মাঠ পয �ােয়র 
কম �কত�াগেণর উ�াবনী উে�াগ 
বা�বায়েন সহায়তা �দান করার 
জ� সহায়তা �দােনর জ� 
সহায়তা  ফা� গঠন করা 

১৫ 
নেভ�র 
২০১৫ 

৩০ 
িডেস�র 
২০১৫ 

জনাব িনর�ন �দবনাথ 
উপসিচব (বােজট ও 
আইিস�) 

সহায়তা �দান করার 
জ� সহায়তা ফা� 
গঠন স�� 

সহায়তা �দান 
করার জ� সহায়তা 
ফা� গঠন স�� 
দিলল 

১৯. �র�ার �দান ম�ণালয় ও এর আওতাধীন 
কায �ালয়স�েহ কম �রত আইিডয়া 
�দানকারী  �সরা কম �কত�া-
কম �চারীেদর মে� �র�ার 
�দান। 

১৫ 
নেভ�র 
২০১৫ 

৩০ 
িডেস�র 
২০১৫ 

জনাব সাইদা নাইম 
জাহান, চীফ 
ইেনােভশন অিফসার 

�র�ার �দান স�নন �র�ার �দান করার 
জ� �েয়াজনীয় 
অিফস আেদশ বা 
দিলল 

২০. পাট �ারিশপ ও  
�নটওয়ািকং 

�সবা প�িত সহজীকরণ, ই-
ফাইিলং, ইেনােভশন ইত�ািদ 
িবষেয় �িশ�ণ �দােনর জ� 
এ�আই ও সংি�� অ�া� 
�িত�ান/অংশীজন িচি�তকরণ 
ও তােদর সে�  �যাগােযাগ। 

১৫ 
নেভ�র 
২০১৫ 

৩০ 
িডেস�র 
২০১৫ 

জনাব সাইদা নাইম 
জাহান, চীফ 
ইেনােভশন অিফসার 

�িত�ান, অংশীজন ও 
সহেযািগতার ��� 
িচি�ত 

�িত�ান, অংশীজন 
ও সহেযািগতার 
��� িচি�তকরণ 
সং�া� ড�েম� 

২১. ��াসাল 
িমিডয়ার 
�বহার 

�সবায় উ�াবন �ি�য়ার িবষেয় 
মতামত �হেণর জ� ই-�মইল 
�বহােরর পাশাপািশ অ�া� 
সামািজক মা�েম �বহার 
িনি�ত করার স�া�তা যাচাই 
করা 

১৫ 
নেভ�র 
২০১৫ 

৩০ 
িডেস�র 
২০১৫ 

জনাব �মাঃ সা�া�ল 
ইসলাম, সমাজেসবা 
অিফসার (সং��) ও 
সদ� ইেনােভশন 
কিম� 

��াসাল িমিডয়ার 
কায �কর �বহার, 
সামািজক মা�ম 
(�যমন-�ফস�ক)  
�পইজ �খালা 

সংি��  �পইজ 
িলংক 

২২. �কাশনা ও 
ড�েমেনটশন 

ম�ণালয় ও এর আওতাধীন 
সকল কায �ালয় হেত �া� 
আইিডয়াস�হ সংর�ণ করা 
এবং �িত ৪ মাস অ�র অ�র 
ইেনােভশন সং�া� ই-
িনউজেলটার �কাশ করা, 
সংি��েদর িনকট ই-�মইেল  
��রণ করা এবং সংর�ণ করা  
ও ওেয়ব সাইেট �কাশ করা।  

১৫ 
নেভ�র 
২০১৫ 

৩০ 
িডেস�র 
২০১৫ 

জনাব �মাঃ সা�া�ল 
ইসলাম, সমাজেসবা 
অিফসার (সং��) ও 
সদ� ইেনােভশন 
কিম� 

ড�েম� �কািশত 
হওয়া 

�কািশত ড�েম� 

 


