গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পে মন্ত্রণালয়
আইনসটি শাখা
বাাংলাদেশ সনিবালয়, ঢাকা।
গত ২৯-১০-২০১৭ তানরদখ ববলা ১১.০০ ঘটিকায় যুগ্ম সনিব (প্রশাসন) এর সভাপনতদে মন্ত্রণালদয়র সদেলি কদে পাসম ও এর
অধীিস্থ সাংস্থাসমূদের ইদিাদভশি টিদমর সেস্য এবাং আইনসটি কমমকতমাদের সমন্বয়ে অনুনিত ইদিাদভশি ও আইনসটি সমন্বয়
সভার কার্ মনববরিী।
সভায় উপনস্থত কমমকতমাগদণর তানলকা সাংযুনিদত বেখাদিা েদলা।
উপনস্থত সকল কমমকতমাদক 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। ইয়নায়ভশ টিয়মর সভাে
গৃহীত সসদ্ধান্তসমূহ যথাযথভায়ব বাস্তবােন না হওোে ইয়নায়ভশন ও আইসসটি সম্পসকটত কায টক্রয়ম মন্ত্রণালয়ের ভাবমূসতট
ক্ষুন্ন হয়ে। এ ব্যাপায়র সংসিষ্ট সকলয়ক আরও সয়চষ্ট হওোর আহবান জানায়না হে।
২।

সভাে পাসম এর সপ্রাগ্রামার আইনসটি িীনতমালা-২০১৫ ছাড়াও ই-সাসভটস, ইউসনয়কাড ব্যবহার ইতুাসি সবষয়ে এবং পাসম
এর সসয়েম এনাসলে পাসম এর অসিনস্থ সংস্থাসমূয়হ সভসডও কনফায়রন্স সসয়েম সংয়যাজয়নর সবষয়ে উপস্থাপন কয়রন।

৩।

নসদ্বান্তসমূেঃ

ক্রঃ নং

নসদ্বান্ত

০১

পাসন সম্পি মন্ত্রণালে ও বাংলায়িশ পাসন উন্নেন সবাড ট এ সভসডও কনফায়রন্স সসয়েম চালু রয়েয়ে।
পাসম এর অিীনস্থ অন্যান্য সংস্থাসমূহ সনজস্ব অথ টােয়ন দ্রুত সভসডও কনফায়রন্স সসয়েম সংয়যাজয়নর
ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব। সংয়শাসিত বায়জয়র্ নিী গয়বষণা ইনসেটিউর্ অথ ট বরায়দ্ধর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা
গ্রহণ করয়ব।

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।

০৩

সজলা পয টায়ে অসফসগুয়লা সনেসমত সজলা তথ্য বাতােন হালনাগাি করয়ব। কমটকতটাগয়ণর নাম,
প্রকল্পসমূহ ইতুাসি তথ্য সনেসমত হালনাগাি করয়ব। এোড়াও বাপাউয়বা সজলা পয টায়ে প্রসতটি পওর
সবভায়গ সফইজবুক সপইজ চালু করয়ব। নগই এর ওয়েবসাইর্ জাতীে তথ্য বাতােয়ন অন্তভূটক্ত করয়ব।
বাাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববার্ ম প্রনতটি বজাদি ইদিাদভশি টিম ও সকল কমমকতমাগদণর সমন্বদয় ১টি কদর
বসনমিার / কমমশালার আদয়াজি করদব (বাদজদে বরাদ্দ পাওয়া সাদপদে)। নাগসরক সসবাে উদ্ভাবন
সবষয়ে ২ নেি ব্যাপী প্রনশেণ কমমশালার আদয়াজি করদব। বাপাউদবা ঢাকা বজাদি বসদেম্বর’২০১৭ এর
মদে একটি বসনমিার/কমমশালা আদয়াজি করদব।

০৪

বাস্তবােনকারী/ বাস্তবােন
অগ্রগসত
বাংলায়িশ হাওড় ও
জলাভূসম উন্নেন অসিিপ্তর,
পাসন সম্পি পসরকল্পনা
সংস্থা,
নিী
গয়বষণা
ইনসেটিউর্, সযৌথ নিী
কসমশন
সনেসমত সপ্ররণ করা হে।

বাংলায়িশ পাসন
সবাড ট ও নগই

উন্নেন

বাংলায়িশ হাওড় ও
জলাভূসম উন্নেন অসিিপ্তর,
নিী গয়বষণা ইনসেটিউর্,
সযৌথ নিী কসমশন

০৫

িাপ্তসরক কাজ সহজীকরণ করার লয়যু সবসভন্ন িরয়নর ইয়নায়ভটিভ আইসডো প্রসত মায়স সপ্ররণ করয়ত এ ব্যাপায়র আরও সয়চষ্ট
হয়ব এবং ইয়নায়ভশন ফায়ের জন্য এটুআই প্রকয়ল্পর ওয়েবসাইয়র্র মাধ্যয়ম আয়বিন করয়ত পারয়ব।
থাকার জন্য সভাে আহবান
জানায়না হে।
িাপ্তসরক কায়জ ইউসনয়কাড ব্যবহার সনসিত করয়ত হয়ব।
সকল সংস্থা

০৬

০৭

বাাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববাদর্ ম আইনসটি বত কমমরত কমমকতমাগদণর job description এ মন্ত্রণালয়ে বাংলায়িশ
সপ্ররণ করয়ব।
সবাড ট

পাসন

উন্নেন

০৮

বাংলায়িশ পাসন উন্নেন সবাড ট সজান সভসিক ০১টি কয়র ইয়নায়ভশন টিম গঠন করয়ব। যার ফয়ল মাঠ বাংলায়িশ
পয টায়ে ইয়নায়ভশন কায টক্রম আরও সজারিার হয়ব।
সবাড ট

পাসন

উন্নেন

০৯

বাপউয়বা এর Online Attendance System এ মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি ইউজার মসডউল সকল সংস্থা।
(সরয়পার্ ট সনওোর জন্য) রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব। অন্যান্য সংস্থা Online Attendance
System প্রবতটয়নর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব।
নাগসরক সসবার তাসলকা সথয়ক একটি কয়র সসবা সহজীকরণ করয়ত হয়ব এবং একটি কয়র অনলাইন সকল সংস্থা।
সসবা চালু করয়ত হয়ব।

১০

১১

বাপাউয়বা এর প্রকয়ল্পর KPI মসনর্সরং এর সনসময়ি MIS সফর্ওেুার উন্নেয়নর সবষয়ে পাসম এর পাসম, বাংলায়িশ পাসন
বায়জর্ উইং সক বাপাউয়বা এর সায়থ সযাগায়যাগ কয়র প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব।
উন্নেন সবাড ট

৪।

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

স্বাযসরত/১৫-১১-২০১৭
(সমাঃ খসললুর রহমান)
যুগ্মসসচব ও
চীফ ইয়নায়ভশন অসফসার

