িজববেষ র অ ীকার,
িনরাপদ কমপিরেবশ
হাক সবার

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ম ও কমসং ান ম ণালয়
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
আইিস সল
www.dife.gov.bd

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

ড. গালাম মাঃ ফা ক
অিতির মহাপিরদশক ( সিচব)
০৫/১২/২০২১
সকাল ১১.০০ টা
িমিন সভাক , ধান কায ালয়
পিরিশ -ক

সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভাপিত সভার কায ম
আেলাচনা ব ক িন িলিখত িস া স হ হীত হয়:
.নং

আেলাচ িবষ য়

১

িবগত সভার
কাযিববরণী
ঢ়ীকরণ

কেরন। অতঃপর, আেলাচ িচ অ যায়ী িব ািরত

আেলাচনা

িস া

বা বায়নকারী
১। ধান
গত ১৪ সে র ২০২১ তািরেখ অিধদ েরর
১। ডাইফ
কাযালেয়র
‘ইেনােভশন ম’ নগ ত হওয়ার ফেল এবং
একেসবা
আইিস
নগ ত েমর আহবায়েকর সভাপিতে এ ই
মাবাইল
থম সভা হওয়ায় েমর সদ সিচব িবগত সভার এি েকশন েত সল।
কাযিববরণীেত সি েবিশত আেলাচনা ও
ব ত বাংলা
িস া স হ স েক সভাপিতেক অবিহত কেরন।
শ েলার
আেলাচনায় অংশ িনেয় সভাপিত বেলন য
বানান যাচাই
ওয়ানি ক িরেপা ং িসে েমর মা েম য সকল
কের
িরেপাট দান করা হে স েলার যথাথ তা ও
করেত হেব।
সত তা িনি ত করেত হেব। অনলাইেন িরেপাট
২। ডাইফ
রেণর পাশাপািশ যথাযথ ক প ক ক
একেসবা
া িরত হাড কিপ সংর ণ করেত হেব।
মাবাইল
এছাড়াও ইেনােভশন েমর সদ জনাব িত া
ব য়া অিধদ েরর বা বািয়ত উ াবনী ধারণা েলা
িনেয় চার চারণার অভাব আেছ বেল জানান। এ
সে সভাপিত চার চারণা ি র পরামশ
দন।

এি েকশন
হেত
‘মহাপিরদশক
মেহাদেয়র
দিনক িচ’
ম বাদ
িদেত হেব।

সভাপিত ডাইফ একেসবা মাবাইল এি েকশন
স েক জানেত চান। কিম র সদ সিচব
মাবাইল অ াপ চািলেয় দখান এবং এেত
সি েবিশত িবধািদর বণ না দন। সভাপিত বেলন
মাবাইল অ াপ েত ব ত বাংলা শ েলার
বানান যাচাই কের
করেত হেব। পাশাপািশ
অ াপ থেক ‘মহাপিরদশক মেহাদেয়র
দিনক িচ’ িবধা গাপনীয়তা বজায় রাখার
ােথ বািতল করেত বেলন।
১

২

অিধদ েরর
২০২১-২০২২
অথ বছেরর ইগভ া ও
উ াবন
কমপিরক নার
বা বায়ন
অ গিত

১। কমপিরক নার ১.১ অ ে েদ বিণ ত উ াবনী
ধারণা বা বায়ন কায েমর অংশ িহেসেব
ইেনােভশন েমর সদ সিচব ‘ডাইফ অনলাইন
ির অ ােসসেম ল এ গাইড’ এর ধারণাপ
আহবায়েকর কােছ েল ধেরন। আহবায়ক উ
ধারণা কমপিরক নায় উি িখত সময়সীমার
মে বা বায়েনর িনেদশ দন।
২। কমপিরক নার ১.২ এবং ১.৩ অ ে েদ বিণ ত
সবা সহজীকরণ এবং সবা িডিজটাইেজশন
িহেসেব যথা েম Online licensing full
automation এবং LIMA OSH
Module upgradation এর কাজ
চলমান বেল সদ সিচব সভােক অবিহত কেরন।
িলমা সােপাট েমর সদ সিচব এবং ইেনােভশন
েমর সদ জনাব িত া ব য়া সভােক বেলন
য Online licensing full
automation এর কাজ িজআইেজড এর
আিথ ক সহায়তায় টকেনািভ া নামক িত ান
চলিত মােসর ১৫ তািরেখর মে স
করেব।
LIMA OSH Module
upgradation এর কাজ ও একই ি য়ায়
কমপিরক নায় বিণ ত সমেয়র মােঝ স
হেব
বেল িতিন সভােক জানান।
৩। অিধদ ের ই-নিথর বহার ি সে সভায়
আেলাচনা হয়। আহবায়ক বেলন ই-নিথর যথাযথ
বহার িনি ত করেত হেব। তােপ িবষয় ইনিথেত উপ াপন করা যােব না। কার কােছ নিথ
কত সময় রাখা যােব স িবষেয় সিচবালয়
িনেদশমালায় িনেদিশত িবধান অ সরণ করেত
হেব।
৪। কমপিরক নার ১.৬ অ ে েদ বিণ ত ৪থ িশ
িব েবর চ ােল মাকােবলায় করণীয় িবষেয়
অবিহতকরণ সভা/কমশালা আেয়াজেনর াপাের
সভায় আেলাচনা হয়। জা য়ারী, ২০২২ মােস এক
কমশালা আেয়াজন করার াপাের সভায় িস া
হীত হয়।
৫। কমপিরক নার ২.১ অ ে েদ বিণ ত ত
বাতায়ন হালনাগাদ শীষ ক কায ম িনেয় সভায়
িব ািরত আেলাচনা হয়। সভাপিত বেলন
অিধদ েরর ত বাতায়েন তে র ঘাটিত আেছ।
মাঠ পযােয়র দ রস েহর ত বাতায়নস হ
হালনাগােদর িতেবদন ধান কাযালেয় রণ
করা হয় িকনা সভাপিত তা জানেত চান। জবােব
ধান কাযালেয়র আইিস সেলর সদ জনাব
িত া ব য়া বেলন অিধকাংশ কাযালয় িতেবদন
রণ কেরন। সভাপিত বেলন ত বাতায়েন
কমকতােদর ত জ তার মা সাের দান
করেত হেব। ত বাতায়েন যসব কনেট
(content) আপেলাড করা হয় স েলা ত ও
যথাযথ ক প ক ক অ েমািদত হেত হেব বেল
২

১।
কমপিরক নার
১.১, ১.২ ও ১.৩
অ ে েদ বিণত
উ াবণী ধারণা,
সবা সহজীকরণ
ও সবা
িডিজটাইেজশন
িনধািরত
সমেয়র মােঝ
বা বায়ন
িনি ত করেত
হেব।

২। জা য়ারী,
২০২২
মােস ৪থ িশ
িব েবর
চ ােল
মাকােবলায়
করণীয় িবষেয়
অবিহতকরণ
সভা/কমশালা
আেয়াজন
করেত হেব।
৩। ত
বাতায়েন
আপেলােডর
জ যসব
কনেট আেস
স েলা স ক
এবং
অ েমািদত
িকনা তা
যাচাই ব ক
আপেলাড
করেত হেব।
৪। অিধদ েরর
মাঠ পযােয়র
অিফস েলার
ত বাতায়ন
িনয়িমত
হালনাগােদর
জ মিনটিরং
জারদার
করেত হেব।
৫। LIMA
সফটওয় ােরর
MIS
মিডউল
কাযকর করার
ব া হণ

১।
অিধদ েরর
ইেনােভশন
ম
২।
অিধদ েরর
ইেনােভশন
ম
৩। ধান
কাযালেয়র
আইিস
সল
৪। ধান
কাযালেয়র
আইিস সল
৫। ধান
কাযালেয়র
আইিস সল

সভাপিত িনেদশ দান কেরন। অিধদ র এবং মাঠ
পযােয়র দ র েলার ত বাতায়েন স কভােব
সাংগঠিনক কাঠােমা (organogram)
থাকেত হেব বেল সভাপিত িনেদশ দন। সকল
বদিল/িনেয়াগ/পদায়েনর আেদশ ত বাতায়েন
দােনর জ ও িতিন িনেদশ দান কেরন।
কমকতােদর Job description ত
বাতায়েন কাশ করা যায় বেল সভাপিত মতামত
দান কেরন। অিধদ েরর ত বাতায়েন
জন শাসন ম ণালয় ক ক পিরচািলত PMIS
এর আদেল কমকতােদর ডটােবজ এবং ACR
এর ডটােবজ তির করা যায় িকনা তা সভাপিত
জানেত চান। ইেনােভশন েমর সদ জনাব
িত া ব য়া বেলন অিধদ েরর LIMA
সফটওয় ার-এ কমকতােদর ডটােবজ সংর েণর
জ MIS নামক এক মিডউল আেছ যা এখনও
কাযকরভােব বহার করা হয় না। সভাপিত এই
মিডউল কাযকর করার ব া িনেত িনেদশ
দান কেরন।

করেত হেব।

৬। কমপিরক নার ২.২ অ ে েদ বিণ ত
কমপিরক না বা বায়ন সং া িশ ণ
আেয়াজেনর জ পদে প িনেত সভাপিত িনেদশ
দান কেরন।
এছাড়াও, ই-গভ া কমপিরক না বা বায়েনর
জ বরা ত অথ স কভােব য় করার জ
এক পিরক না ইেনােভশন কিম র আহবায়েকর
িনকট উপ াপেনর জ িনেদশ দান করা হয়।
৩

অ া

সকল কমকতােক সরকাির ই- মইল বহােরর
জ ই- মইল আইিড ও পাসওয়াড অিধদ েরর
আইিস সল থেক সরবরাহ করার জ এক
খসড়া পিরক না হেণর জ সভার সভাপিত
িনেদশ দান কেরন। এে ে মাঠ পযােয়র
কাযালয় েলােত িকভােব ই- মইল আইিড তির
করেত হেব স িবষেয় জলা শাসেনর ত
বাতায়ন অ সরেণর জ সভাপিত পরামশ দান
কেরন

১। সকল
কমকতােক
সরকাির ইমইল আইিড
সরবরােহর
জ এক
পিরক না
ণয়ন করেত
হেব এবং
বা বায়ন
করেত হেব।

১। ধান
কাযালেয়র
আইিস সল

পিরেশেষ আর কান আেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি ঘাষণা কেরন।

ড. গালাম মাঃ ফা ক
অিতির মহাপিরদশক ( সিচব)
ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.৯৯.০০৮.২০.৩২

তািরখ:

২৭ অ হায়ণ ১৪২৮
১২ িডেস র ২০২১

িবতরণ :
৩

১) সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ ), আইিস সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র (মহাপিরদশক
মেহাদয়েক অবগত করার অ েরাধ সহ)
২) সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ), া শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৩) ম পিরদশক ( া ), আইিস সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র

সাি র আেনায়ার
ম পিরদশক (সাধারণ)

৪

