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সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ )
১২/০৪/২০২২ ি া
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

২

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

আেলাচনা

কেরন। অতঃপর, আেলাচ িচ অ যায়ী িব ািরত

িস া

১। কমপিরক নার ১.১ অ ে েদ
বিণ ত উ াবনী ধারণা বা বায়ন
কায েমর অংশ িহেসেব ‘ডাইফ
OSH ই- ল’ এর বা বায়েনর
অিফস আেদশ ০৯-০২-২০২২
তািরেখ জাির হেয়েছ বেল
ইেনােভশন েমর সদ সিচব
সভােক অবিহত কেরন।
২। কমপিরক নার ১.২ অ ে েদ
বিণ ত সবা সহজীকরণ িহেসেব
Online licensing full
automation এর অিফস
আেদশ ০৯-০২-২০২২ তািরেখ
জাির হেয়েছ বেল সদ সিচব
সভােক অবিহত কেরন।
৩। কমপিরক নার ১.৩ অ ে েদ
বিণ ত সবা িডিজটাইেজশন
িহেসেব LIMA OSH
১

বা বায়নকারী
১৯-০১-২০২২ তািরেখ অ ি ত ১। সাি র
আেনায়ার,
ইেনােভশন েমর ৩য় সভার
ম পিরদশক
কাযিববরণী িনেয় কান
যাজন-িবেয়াজেনর াব না (সাধারণ) ও
সদ সিচব,
পাওয়া যাওয়ায় কাযিববরণী
ডাইফ
যথাযথভােব িলিপব হেয়েছ
ইেনােভশন
মেম ধের নওয়া হেলা।
ম।
১। ‘ডাইফ OSH ই- ল’-এর ১।
স ণ কাজ সমা কের চার অিধদ েরর
চারনার ব া করেত হেব। ইেনােভশন
ম
২। সবা সহজীকরণ িহেসেব
Online licensing
২। ধান
full automation এর
কাযালেয়র
সেব া
বহার িনি ত করেত আইিস
অিধদ েরর কমকতােদর
সল
িশ ণ চলিত অথ বছর শষ
করেত হেব।
৩। ধান
কাযালেয়র
৩। সবা িডিজটাইেজশন
আইিস
িহেসেব LIMA OSH
সল
Module
(upgradation) এর
৪।
সেব া
বহার িনি ত করেত
অিধদ েরর
অিধদ েরর কমকতােদর
ইেনােভশন
িশ ণ চলিত অথ বছর শষ
ম, িহসাব
করেত হেব।
উপশাখা

Module
(upgradation) এর
বা বায়েনর অিফস আেদশ
৩০-১২-২০২১ তািরেখ জাির করা
হেয়েছ বেলও িতিন সভােক
অবিহত কেরন।
৩। কমপিরক নার ১.৬ অ ে েদ
বিণ ত ৪থ িশ িব েবর চ ােল
মাকােবলায় করণীয় িবষেয় আরও
২ অবিহতকরণ সভা/কমশালা
আেয়াজন করা হেব বেল সদ
সিচব সভােক অবিহত কেরন।
কমপিরক নার ২.২ অ ে েদ
বিণ ত কমপিরক না বা বায়ন
সং া ৪ িশ ণ আেয়াজন
করা হেয়েছ বেল ইেনােভশন
েমর সদ সিচব সভােক
অবিহত কেরন।

৪। ই-গভ া ও উ াবন
কমপিরক নার কমস াদন
চক ২.২.৫ অ যায়ী
ইেনােভশন েমর সদ েদর
িনেয় িশ া সফেরর সরকাির
আেদশ জাির হেল, উ িশ া
সফর
ুভােব স
করার
জ যাবতীয় কায ম হণ
করেত হেব। িশ া সফর
আেয়াজেনর জ
েয়াজনীয়
অথ অ ীম উে ালেনর জ
িহসাব উপশাখার সহায়তা
িনেত হেব।

৪। ই-গভ া ও উ াবন িবষেয়
ািত ািনক দ তা ি র লে
ই-গভ া ও উ াবন
কমপিরক নার কমস াদন চক
২.২.৫ অ যায়ী ইেনােভশন েমর
সদ েদর িনেয় ভারেতর
কলকাতায় এক িশ া সফেরর
সরকাির আেদশ জাির করার জ
মহাপিরদশক মেহাদয় ম ও
কমসং ান ম ণালেয় প
রণ
কেরেছন বেল সদ সিচব সভােক
অবিহত কেরন।
৩

অ া

১। িবগত সভার আেলাচনা অ যায়ী
জন শাসন ম ণালেয়র PMIS
সফটওয় ােরর আদেল ডাইেফর
সকল কমকতার ত LIMA
MIS মিডউেল অ
করা
এবং েত ক কমচারীর ACR
যথাযথভােব ডািসয়ার কমকতার
িনকট জমা হেয়েছ িক না – এ
যাচাইেয়র জ এক িসে ম
আগামী অথ বছেরর কমপিরক নায়
অ
করা যায় িকনা তা
িবেবচনা করা হেব বেল সভায়
আেলাচনা হয়।

১। আগামী অথ বছেরর
কমপিরক না ণয়ন করার
সময় উ াবনী ধারণা/ সবা
সহজীকরণ/ সবা
িডিজটালাইেজশন
িহেসেব LIMA MIS
মিডউল এবং ACR ািকং
সং া ধারণাপ উপ াপন
করেত হেব।

১। ধান
কাযালেয়র
আইিস সল

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

২

িসকদার মাহা াদ তৗিহ ল হাসান
সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ )
ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.৯৯.০০৮.২০.৩৫

তািরখ:

১১ বশাখ ১৪২৯
২৪ এি ল ২০২২

িবতরণ ( াতােথ /কাযােথ ) :
১) মহাপিরদশক (অিতির সিচব), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২) সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ) , শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৩) ম পিরদশক ( া ), আইিস সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৪) ম পিরদশক (সাধারণ), িহসাব উপশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র

সাি র আেনায়ার
ম পিরদশক (সাধারণ), সদ
ইেনােভশন ম

৩

সিচব,

