
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র 
আইিস  সল

কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর ইেনােভশন েমর ২০২২-২০২৩ অথবছেরর ২য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত িমনা মা দ উ ামান 
অিতির  মহাপিরদশক ( সিচব)

সভার তািরখ ১৪ নেভ র, ২০২২
সভার সময় বলা ১ ঘ কা

ান ম ভবন  লেভল-১১
উপি িত পিরিশ -ক
সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভাপিত সভার কায ম  কেরন। অতঃপর, আেলাচ িচ অ যায়ী িব ািরত
আেলাচনা বক িন িলিখত িস া স হ হীত হয়:

ঃনংঃনং আেল াচ িবষয়আেল াচ িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী

১

সবা সহজীকরণ/
িডিজটাইেজশেনর মা েম
উ াবনী ধারণা বা বায়ন

‘ কাদার সং ার (outsourcing)
রিজি করণ ও লাইেস  দান, নবায়ন এবং

সংেশাধন’-শীষক সবা েক স ণ
অনলাইনিভি ক করার জ  সবা র িব মান

েসস া-চাট এবং ািবত েসস া-চাট
ণয়েনর লে  এবং অিধদ র ক ক পিরচািলত
িমক হ লাইেনর সােথ িলমা সফটওয় ার

ইি ে শেনর লে  অিধদ েরর সাধারণ অিধশাখা,
িলমা সফটওয় ার হালনাগােদ সহেযাগীতাকারী
উ য়ন সং া িজআইেজড এবং হ লাইেনর
কািরগরী সবা দানকারী িত ােনর সংি
কমকতােদর িনেয় অিতস র এক  সভা
আেয়াজেনর জ  সভাপিত িনেদশনা দান
কেরন। 

১। ধান
কাযালেয়র
সাধারণ
অিধশাখা, িলমা
সফটওয় ার
হালনাগােদ
সহেযাগীতাকারী
উ য়ন সং া
িজআইেজড এবং
হ লাইেনর

কািরগরী সবা
দানকারী
িত ােনর

সংি
কমকতােদর
িনেয় অিতির
মহাপিরদশক
মেহাদেয়র
সভাপিতে
এক  সভা
আেয়াজন করেত
হেব।

১। অিধদ েরর
ইেনােভশন ম

২

ইতঃ েব বা বািয়ত
উ াবনী ধারণা, সহিজ ত ও
িডিজটাইজ ত সবার
ডাটােবজ তকরণ

সদ  সিচব সভােক জানান ইতঃ েব বা বািয়ত
উ াবনী ধারণা, সহিজ ত ও িডিজটাইজ ত সবার
ডাটােবজ ত কের ম ণালেয় রেণর ল মা া
িছল ১৩ অে াবর ২০২২। ম ণালেয়র িরত ছেক
উ  ডাটােবজ  ত কের ১০ অে াবর ২০২২
তািরেখ তা ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।

১



৩

ইতঃ েব বা বািয়ত
উ াবনী ধারণা, সহিজ ত ও
িডিজটাইজ ত সবাস হ
চা করণ

সভাপিত ইতঃ েব বা বািয়ত উ াবনী ধারণা,
সহিজ ত ও িডিজটাইজ ত সবার তািলকা ত
আেছ িকনা জানেত চান। জবােব সদ  সিচব
সভােক জানান য উ  তািলকা ত আেছ।
সভাপিত এই িবষেয় এক  সভা আেয়াজেনর জ
িনেদশনা দান কেরন। উ  সভায় িতিন
িজআইেজড এর িতিনিধেদর রাখার পরামশ দন।

১। ইতঃ েব
বা বািয়ত
উ াবনী ধারণা,
সহিজ ত ও
িডিজটাইজ ত
সবাস হ

চা করেণর
িবষেয় এক
সভা আেয়াজন
করেত হেব।

১। অিধদ েরর
ইেনােভশন ম

৪

ই-গভ া  কমপিরক না
বা বায়েনর জ  বরা ত
অথ য়

সভাপিত মাঠপযােয়র উপমহাপিরদশেকর
কাযালয়স হ হেত উ াবনী ধারণা আহবান করা
হেয়েছ িকনা জানেত চান। জবােব সদ  সিচব
জানান উ াবনী ধারণা আহবান করা হেয়েছ এবং
ফল িতেত িতন  উ াবনী ধারণা পাওয়া গেছ।
উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ-এর ম
পিরদশক (সাধারণ) জনাব মাঃ আ াহ আল
মা ন অংশীজনেদর মতামত িনেয় িশ ণ
ক ােল ার ণয়ন শীষক উ াবনী ধারণা দান
কেরেছন; উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, যেশার
( ধান কাযালেয়র শাসন অিধশাখায় সং )-এর

ম পিরদশক (সাধারণ) জনাব মাঃ মাহ ল
হাসান িলমা সফটওয় াের ও িপ’র মা েম
িডিজটাল া র বতন শীষক উ াবনী ধারণা

দান কেরেছন; উপমহাপিরদশেকর কাযালয়,
ব ড়া-এর উপমহাপিরদশক জনাব মাঃ ইকবাল
হাসাইন খান মিনটের িভিডওিচ  দশেনর মা েম

িলমা সফটওয় ােরর বহার ি করণ শীষক
উ াবনী ধারণা দান কেরেছন। সভায় িতন
উ াবনী ধারণা িনেয় িব ািরত আেলাচনা হয়।

ধান কাযালেয়র শাসন অিধশাখায় সং  ম
পিরদশক (সাধারণ) জনাব মাঃ মাহ ল হাসান-
ক ার িরত উ াবনী ধারণা স েক িব ািরত

জানােনার জ  আম ণ জানােনা হয় এবং িতিন
ইেনােভশন েমর স ুেখ স  িব ািরত উপ াপন
কেরন। এর পিরে ি েত সভাপিত মতামত দান
কেরন য, িলমা সফটওয় াের চকিলে  সংি

ি েদর া র হণ পাসেপাট সবা দােনর
ে  ব ত প িত অ সরণ কের িডিজটাল

িডভাইেসর মা েম করা যেত পাের। ইেনােভশন
েমর সদ  জনাব মাঃ ফরহাদ মাহ দ সাহাগ

বেলন, যেহ  পিরদশেনর সময় মািলক উপি ত
নাও থাকেত পােরন এবং উপি ত িমক

িতিনিধেদরও া র হেণর িবধান আেছ, তাই
িডিজটাল িডভাইেসর মা েম া র হেণর ব া
করাই ি  হেব। পরবত েত সভাপিত আরও
বেলন, পিরদশন শেষ মািলকপ  যােত
এসএমএেসর মা েম না িফেকশন পায় সই

ব াও িলমা সফটওয় াের রাখা যেত পাের। িতিন
া র দােনর জ  িডভাইেসর েয়াজনীয়তা

১। িলমা
সফটওয় াের
সংি
প েলার

া র সং েহর
জ  েত ক
পিরদশকেক
িডিজটাল
িডভাইস দান
এবং িলমা
সফটওয় ার

বহারকারীেদর
জ  িভিডও

উেটািরয়াল
িনমােণর াপাের
উ য়ন সং া
িজআইেজড এর
সহায়তা াি র
লে  এক  সভা
আেয়াজন করেত
হেব।

১। ইেনােভশন
ম

২



িজআইেজড- ক অবিহত করার জ  িনেদশনা
দন।

উপমহাপিরদশক জনাব মাঃ ইকবাল হাসাইন খান
িরত উ াবনী ধারণা  সংেশািধত আকাের মা

িলমা সফটওয় ার িবষয়ক িভিডও উেটািরয়াল
তিরর কায ম হণ করা যায় বেল সভাপিত

মতামত দান কেরন। এই িভিডও উেটািরয়াল
তিরর কােজ িজআইেজড এর সহায়তা হেণর জ

িতিন িনেদশনা দান কেরন।
ম পিরদশক (সাধারণ) জনাব মাঃ আ াহ আল

মা ন িরত উ াবনী ধারণা   নয় বেল সভায়
মতামত দান করা হয়। দ েরর অভ রীণ

িশ ণ ক ােল ার ণয়েন অংশীজনেদর মতামত
হেণর েয়াজনীয়তা নই বেল সভাপিত ম

কেরন।

৫

ই-নিথর বহার ি অিধদ ের ই-নিথর বহার হে  বেল সভাপিত
ম  কেরন। ইেনােভশন েমর সদ  জনাব

িত া ব য়া সভােক অবিহত কেরন য
অিধদ েরর ন ন ০৮  মাঠ কাযালয়েক িড-নিথ-
ত অ  করা হেয়েছ এবং ােদর িশ েণরও
ব া করা হেয়েছ। সভাপিত জানেত চান সকল

কাযালেয় কেব থেক িড-নিথ চা  হেব। জবােব
জনাব িত া ব য়া বেলন ই-নিথ সােপাট থেক
জানােনা হেয়েছ সকল সরকাির দ রেক ই-নিথ
থেক িড-নিথেত উ ীত করা হেব; কলকারখানা ও
িত ান পিরদশন অিধদ ের যন শী ই িড-নিথ

চা  করা হয় সজ  এক  প  এ আই কে র ই-
নিথ সােপাট মেক রণ করা হেয়েছ।   

৬

৪থ িশ  িব েবর স া
চ ােল  মাকােবলায়
আইন/পিলিস/কমপিরক না

ণয়ন

৪থ িশ  িব েবর স া  চ ােল  মাকােবলায়
কমপিরক না ণয়ন কের ৩০ অে াবর ২০২২
তািরেখ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ বেল সদ
সিচব সভােক অবিহত কেরন।

৭

৪থ িশ  িব েবর চ ােল
মাকােবলায় িবষয় িভি ক

কমশালা আেয়াজন।

৪থ িশ  িব েবর চ ােল  মাকােবলায় িবষয়
িভি ক ০১  কমশালা আেয়াজন করা হেয়েছ বেল
সদ  সিচব সভােক অবিহত কেরন। সভাপিত উ
কমশালার ফলাফল স েক জানেত চান। জবােব
সদ  সিচব বেলন উ  কমশালার মা েম ৪থ িশ
িব েবর স া  চ ােল  মাকােবলায় এক  খসড়া
কমপিরক না ত করা হেয়েছ। সভাপিত আরও
এক  ওয়াকশপ আেয়াজেনর িনেদশ দন।

১। নেভ র,
২০২২ মােস
এক  ওয়াকশপ
আেয়াজন করেত
হেব।

১। ইেনােভশন
ম

৩



৮

ত  বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

ত  বাতায়ন িনয়িমত হালনাগাদ করার জ
তাগাদা িদেয় উপমহাপিরদশেকর কাযালয় েলােক
প  রণ করা হেয়েছ বেল সদ  সিচব সভােক
অবিহত কেরন। সভাপিত বেলন, তাগাদাপে র
পাশাপািশ অিধদ েরর সকল ত  বাতায়নেক
িনরী েণর মে  িনেয় আসেত হেব। এজ  িতিন
ডাইফ হ লাইেন কমরত ০৪ জন কমকতার
সাহাে  অিধদ েরর মাট ৩২  ত  বাতায়ন
িনয়িমত যাচাই কের ধান কাযালেয়র আইিস
সেলর কােছ িতেবদন পশ করার পািরশ

কেরন।
এছাড়াও, অিধদ েরর কাশেযা  সকল আেদশ/

াপন যন ত  বাতায়েন আপেলাড করা যায়
সজ  ধান কাযালেয়র িত  শাখায়
কাশেযা  সকল আেদশ/ াপেনর অ িলিপ

আইিস  সলেক দােনর অ েরাধ জািনেয় এক
অনা ািনক নাট দােনর জ  সভাপিত িনেদশ
দন।

১। ডাইফ
হ লাইেন

কমরত ০৪ জন
কমকতােক
০৮  কের ত
বাতায়েনর িলংক

দান কের তা
যাচাই কের

িতেবদন ত
করার জ
আেদশ জাির
করেত হেব।
২। ধান
কাযালেয়র

িত  শাখায়
কাশেযা

সকল আেদশ/
াপেনর

অ িলিপ
আইিস  সলেক

দােনর অ েরাধ
জািনেয় এক
অনা ািনক
নাট দান

করেত হেব।

১। সাধারণ
অিধশাখা, ধান
কাযালয়
২। সদ  সিচব,
ইেনােভশন ম

৯

কমপিরক না বা বায়ন
সং া  িশ ণ আেয়াজন

ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক নার আওতা
ত  বাতায়ন ব াপনা এবং ই-নিথর বহার
ি  িবষয়ক ই  িশ ণ আেয়ািজত হেয়েছ বেল

সদ  সিচব সভােক অবিহত কেরন। কমপিরক না
অ যায়ী আরও ’  িশ ণ আেয়াজন করেত হেব
বেল িতিন সভােক জানান। সভাপিত বেলন িড-নিথ
িবষেয় আরও িশ ণ আেয়াজন করা যেত পাের।

১। িড-নিথ
সং া  আরও
০২  িশ ণ
িডেস র, ২০২২
এবং জা য়াির,
২০২৩ এর মে
আেয়াজন করেত
হেব।

১। ইেনােভশন
ম

১০

দেশ/িবেদেশ বা বািয়ত
নতম এক  উ াবনী

উে াগ পিরদশন

িবগত সভায় ািবত িসিলকা তকারী
কারখানা  ব  আেছ বেল সভাপিত জানান।
ইেনােভশন েমর সদ  জনাব মাঃ ফরহাদ
মাহ দ সাহাগ বেলন উ াবনী িবষেয় জাতীয়

র ার া  কান উে াগ পিরদশন করা যেত
পাের। ৪থ িশ  িব েবর িনয়ামক ি স হ

ব ত হে  এমন কান কারখানাও পিরদশন করা
যায় বেল সভাপিত মতামত দন। 

১। পিরদশেনর
জ  উ াবনী
উে ােগর এক
তািলকা াব
করেত হেব এবং
স া  য়
িববরণী াব
করেত হেব।

১। ইেনােভশন
ম

পিরেশেষ আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
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িবতরণ (অবগিত ও কাযােথ) : 
১) সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরদশক (অিতির  সিচব), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র।
৩) অিতির  সিচব (অিতির  দািয় ), শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) সিচব (সং ), ই-গভেন  অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫)  মহাপিরদশক, সাধারণ অিধশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র।
৬) সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ) , সাধারণ অিধশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র।
৮) সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র।
৯) ম পিরদশক ( া ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র।
১০) ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র।
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