
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পানি সম্পে মন্ত্রণালয় 

আইনসটি শাখা 

বাাংলাদেশ সনিবালয়, ঢাকা। 

 

গত 30-04-২০১7 তানরদখ ববলা ১1.00 ঘটিকায় যুগ্ম সনিব (প্রশাসন) এর সভাপনতদে মন্ত্রণালদয়র সদেলি কদে পাসম ও এর 

অধীিস্থ সাংস্থাসমূদের ইদিাদভশি টিদমর সেস্য এবাং আইনসটি কম মকতমাদের সমন্বয়ে অনুনিত ইদিাদভশি ও আইনসটি সমন্বয় 

সভার কার্ মনববরিী। 

সভায় উপনস্থত কম মকতমাগদণর তানলকা  সাংযুনিদত বেখাদিা েদলা। 

 

উপনস্থত সকল কম মকতমাদক স্বাগত জানিদয় সভার কার্ মক্রম শুরু করা েয়। সভাপনত উপনস্থত সকলদক ইদিাদভশি 

টিদমর কার্ মপনরনধ সম্পদকম অবনেত কদরি। সভাে আইনসটি িীনতমালা-২০১৫ এ বাস্তবায়ি অগ্রগনত, ইদিাদভশি কার্ মক্রম, 

আইসসটি জনবল, অনলাইন সরক্যুর্ টয়মন্ট সসয়েম, সসবা সহজীকরণ ইতুাসি সবষয়ে আয়লাচনা হে। ইয়নায়ভটিভ 

ধারনাগুয়লায়ত যায়ত নতুনত্ব, কায টকাসরতা, তাৎপয টমেতা এবং বাস্তবােনয়যাগ্যতার প্রসতফলন এবং মন্ত্রণালে ও 

সংস্থাসমূয়হর good practice সমূয়হর সনেসমত চচ টার সবষয়ে আয়লাচনা করা হে। 

 

২। সভাে পাসম এর সপ্রাগ্রামার আইনসটি িীনতমালা-২০১৫ ছাড়াও ই-সাসভ টস, ইউসনয়কাড ব্যবহার ইতুাসি সবষয়ে এবং পাসম 

এর সসয়েম এনাসলে পাসম এর অসধনস্থ সংস্থাসমূয়হ সভসডও কনফায়রন্স সসয়েম সংয়যাজয়নর সবষয়ে উপস্থাপন কয়রন। 

এছাড়া পাসম এর সসয়েম এনাসলে আমায়ির জীবন ব্যবস্থাে সবসভন্ন সেয়ে ব্যবহৃত পাসনর ট্যায়প নজল ব্যবহার কয়র  

সকভায়ব পাসনর অপচে অয়নকাংশ সরাধ করা যাে তার একটি উদ্ভাবনী ধারণা উপস্থাপন কয়রন। 

 

৩। নসদ্বান্তসমূেঃ 

ক্রঃ নং নসদ্বান্ত বাস্তবােনকারী/ বাস্তবােন 

অগ্রগসত 

০১ পাসম ও বাপাউয়বা এ সভসডও কনফায়রন্স সসয়েম চালু রয়েয়ছ। পাসম এর অধীনস্থ অন্যান্য সংস্থাসমূহ 

সনজস্ব অর্ টােয়ন  সভসডও কনফায়রন্স সসয়েম সংয়যাজয়নর ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব। আগামী অর্ টবছয়র 

বায়জয়র্ প্রয়োজনীে অর্ ট বরায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব। 

বাহাজউঅ, ওোরয়পা, নগই, 

সজআরসস 

০২ আগামী সভাে আইনসটি িীনতমালা ২০১৫ এর উপর নবস্তানরত আদলািিা করা েদব। প্রনতদবেদি 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত সুনিনে মিভাদব উদেখ করদত েদব। বাস্তবায়দি সমস্যা পনরলনেত েদল তা মন্তব্য 

কলাদম নলখদত েদব।  

সনেসমত সপ্ররণ করা হে 

০৩ আইনসটি িীনতমালা ২০১৫ এর নভনিদত বাপাউদবা সকল নবল অিলাইদি বপদমন্ট করার নবষদয় সভায় 

আদলািিা করা েয়। 

বাপাউয়বা বাস্তবােয়নর 

ব্যবস্থা করয়ব। 

০৪ বাাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববার্ ম  প্রনতটি বজাদি ইদিাদভশি টিম ও সকল কম মকতমাগদণর সমন্বদয় ১টি কদর 

বসনমিার / কম মশালার আদয়াজি করদব (বাদজদে বরাদ্দ পাওয়া সাদপদে)। নাগসরক সসবাে উদ্ভাবন 

সবষয়ে ২ নেি ব্যাপী প্রনশেণ কম মশালার আদয়াজি করদব। 

সকল সংস্থা  

০৫ িাপ্তসরক কাজ সহজীকরণ করার লয়েু সবসভন্ন ধরয়নর ইয়নায়ভটিভ আইসডো প্রসত মায়স সপ্ররণ করয়ত 

হয়ব এবং ইয়নায়ভশন ফায়ের জন্য এটুআই প্রকয়ের ওয়েবসাইয়র্র মাধ্যয়ম আয়বিন করয়ত পারয়ব। 

অগ্রগসত প্রসতয়বিন পাওো 

যােসন। এ ব্যাপায়র আরও 



সয়চষ্ট র্াকার জন্য সভাে 

আহবান জানায়না হে। 

০৬ িাপ্তসরক কায়জ ইউসনয়কাড ব্যবহার সনসিত করয়ত হয়ব। এ ব্যাপায়র মাঠ পয টায়ে প্রয়োজনীে 

প্রসশেয়ণর ব্যবস্থা করয়ত হয়ব। প্রসত সংস্থা হয়ত ০১ জন কম টকতটা ও ০২ জন সডইও সক সনয়ে মন্ত্রণালে 

ইউসনয়কায়ডর উপর ০১ সিয়নর প্রসশেয়ণর আয়োজন করয়ব। 

প্রসশেণ পসরিপ্তর, 

বাপাউয়বা ও পাসম। 

০৭ মন্ত্রণালে এবং আওতাধীন সংস্থাসমূয়হ সসবা পদ্ধসত সহজীকরণ, নাগসরক সসবাে উদ্ভাবন এবং 

কম টসম্পািন ব্যবস্থাপনা পদ্ধসত সবষেক সবষোসি অন্তর্ভ টক্ত কয়র সবদ্যমান সকাস ট কাসরক্যলাম 

হালনাগািকরণ এবং প্রয়োজনয়বায়ধ নতুন নতুন সংসেপ্ত সকাস ট প্রণেন সনসিত করয়ত হয়ব। 

সকল সংস্থা প্রয়োজনীে 

ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব 

০৮ বাপাউয়বা অনলাইন সরক্যুর্ টয়ময়ন্টর সয সফর্ওেুারটি সডয়ভলপ করয়ছ সসখায়ন পাসম এর জন্য একটি 

মসডউল রাখা সযয়ত পায়র। 

পাসম এর আইনসটি শাখার 

সাদে বর্াগাদর্াগ অব্যােত 

বরদখ বাপাইদবা ব্যবস্থা গ্রেণ 

করদব। 

০৯ সকল সংস্থা Online Attendance System প্রবতটয়নর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব। বাপাইয়বা কয়েকটি সজায়ন 

সম্পন্ন কয়রয়ছ, অন্যান্য 

সংস্থা দ্রুত পিয়েপ গ্রহণ 

করয়ব। 

১০ বাপাউয়বা  ইয়নায়ভশন টিয়ম সদ্য সযাগিানকৃত কম টকতটা সকা-আপ্ট করয়ব। বাপাউয়বা। 

১১ নাগসরক সসবার তাসলকা সর্য়ক একটি কয়র সসবা সহজীকরণ করয়ত হয়ব এবং একটি কয়র অনলাইন 

সসবা চালু করয়ত হয়ব। 

সকল সংস্থা  

1২ বাপাউয়বা এর প্রকয়ের KPI মসনর্সরং এর সনসময়ে MIS  সফর্ওেুার উন্নেয়নর সবষয়ে পাসম এর 

বায়জর্ উইং সক বাপাউয়বা এর সায়র্ সযাগায়যাগ কয়র প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব। 

পাসম, বাপাউয়বা 

১৩ বাপাউয়বা সজলা পয টায়ে প্রসতটি সবভায়গ সফইজবুক সপইজ চালু করয়ব। বাপাউয়বা। 

 

৪। অন্য বকাি আদলািযসূনি িা োকায় সভাপনত উপনস্থত সকলদক ধন্যবাে জানিদয় সভার সমানি বঘাষণা কদরি। 

   

 

স্বাক্ষরিত/- 

১৭-০৫-২০১৭ 

     (সমাোঃ খসললুর রহমান) 

        hyM¥mwPe  
I  

চীফ ইয়নায়ভশন অসফসার     

                                                                                          


