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৪ াবণ ১৪২৮

িবষয:় মম   ওও  কমসং ানকমসং ান   ম ণ ালয়ম ণালয়--এরএর   ব া িষকবািষক  উ াবনউ াবন   কমপিরক নাকমপিরক না   ২০২০২০২০--২০২১২০২১--এরএর   ব া ব ায়নবা ব ায়ন
অ গিতরঅ গিতর   ব া িষকবািষক  -- ায়নায়ন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

           উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত ম ও কমসং ান ম ণলেয়র ২০২০-২০২১ অথবছেরর বািষক উ াবন
কমপিরক না সং  ছেক - ায়ন প িতেত ায়ন কের এসােথ িনেদশ েম রণ করা হেলা।

সং ি : বণনা মাতােবক ১৪২ (একশত বয়াি শ) পাতা।

১৯-৭-২০২১

মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ িবভাগ 

এ.এস.এম. মহরাব হােসন
সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার

ফান: ৯৫৪৬১৬১
ইেমইল: ame@mole.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৮০/১(৪) তািরখ: ৪ াবণ ১৪২৮
১৯ লাই ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৪) অিফস কিপ/গাড ফাইল।

১৯-৭-২০২১
এ.এস.এম. মহরাব হােসন 

সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

আইসসটি সসল 

www.mole.gov.bd 

 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয়-এর বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা ২০২০-২০২১-এর বাস্তবায়ন অগ্রগসতর বাসষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রসতদবেন 

 

ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ধবার্ষ ধক 

মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

(Mark) 

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

১ 

উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

প্রণয়ন  

10 

১.১ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

প্রর্েন 

১.১.১কম যপবরকল্পনা 

প্রর্ীি িাবরখ 4 ৩০-7-২০20 ৪-8-২০20 8-8-২০20 ১1-8-২০20 ১6-8-২০20 

 

৩০-7-

২০20 

 

৪ 

1.২ উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

মহামারী/আপদকাল 

মমাকাদ্দিলার সাদ্দে 

সম্পৃক্তিা 

১.২.১ প্রর্ীি 

কম যপবরকল্পনাে 

মহামারী/আপদকাল 

মমাকাদ্দিলাে 

বিদ্দেষ পদদ্দক্ষ্দ্দপর 

রুপদ্দরখা প্রকাে 

      

সংদ্দর্াজনী-ক 

তার্রখ 3 ৩০-৭-২০২০ ৪-৮-২০২০ ৮-৮-২০২০ ১১-৮-২০২০ ১৬-৮-২০২০ 

 

 

 

৩০-৭-

২০২০ 

 

 

 

3 

১.৩ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

মবিপবরষদ বিভাদ্দে 

মপ্ররর্  

১.৩.১ মবিপবরষদ 

বিভাদ্দে মপ্রবরি  
িাবরখ ১ 4-8- ২০20 

১1-8- 

২০20 
১6-8- ২০20 ২২-8- ২০20 ২৮-8-২০20 

 

 

৩০-৭-

২০২০ 

 

 

১ 

১.৪ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা  তথ্য 

বাতায়নন প্রকাে 

১.৪.১ িথ্য 

িািােদ্দন প্রকাবেি তার্রখ ২ ১0-8- ২০20 
১4-8- 

২০20 
18-8- ২০20 ২2-8-২০20 28-8-২০20 

 

৩০-৭-

২০২০ 

 

২ 

২ 
ইদ্দনাদ্দভেন টিদ্দমর 

সভা 
৬ 

২.১ ইদ্দনাদ্দভেন 

টিদ্দমর সভা অনুষ্ঠান 

২.১.১ সভা অনুবষ্ঠি  সংখ্যা 

 
৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৪ 

২.২ ইদ্দনাদ্দভেন 

টিদ্দমর সভার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিােন 

 

২.২.১  বসদ্ধান্ত 

িাস্তিাবেি   
% 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 95.২ 2  

http://www.mole.gov.bd/


ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ধবার্ষ ধক 

মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

(Mark) 

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

৩ 

উদ্ভািন খানত (স্কাড 

নম্বর-3257105) 

িরাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-

সংক্রান্ত কার্ যক্রম 

িাস্তিােদ্দন িাদ্দজট  

িরাে  

৩.১.১ িাদ্দজট 

িরােকৃি 
টাকা ২ ১৮ লক্ষ     ১৯.৮০ লক্ষ ২ 

৩.২ উদ্ভাবন-

সংক্রান্ত কার্ যক্রম 

িাস্তিােদ্দন 

িরােকৃি অে য ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভািন-

সংক্রান্ত কার্ যক্রম 

িাস্তিােদ্দন 

িরােকৃি অে য 

ব্যবেি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৫.৮৬ লক্ষ   ০ 

৪ সক্ষ্মিা বৃবদ্ধ 8 

৪.১ উদ্ভািন ও মসিা 

সহবজকরর্ বিষদ্দে 

এক বদদ্দনর 

কম যোলা/ মসবমনার 

৪.১.১ কম যোলা/ 

মসবমনার অনুবষ্ঠি 
সংখ্যা ৩ 2 ১    2  3 

৪.২ উদ্ভািদ্দন 

সক্ষ্মিা বৃবদ্ধর 

লদ্দক্ষ্য দুই বদদ্দনর 

প্রবেক্ষ্র্ আদ্দোজন  

৪.২.১ প্রবেক্ষ্র্ 

আদ্দোবজি সংখ্যা 

(জন) 
৩ 8 ৬ ৪ ২ ১ ২৫ ৩ 

৪.৩ মসিা 

সহবজকরদ্দর্ 

সক্ষ্মিা বৃবদ্ধর 

লদ্দক্ষ্য দুই বদদ্দনর 

প্রবেক্ষ্র্ আদ্দোজন 

৪.৩.১ প্রবেক্ষ্র্ 

আদ্দোবজি 
সংখ্যা 

(জন) 
2 8 ৬ ৪ ২ ১ 32 2 

৫ 

স্বীে দপ্তদ্দরর মসিাে 

উদ্ভািনী ধারর্া/ 

উদ্দযাে আহিান, 

র্াচাই-িাছাই-

সংক্রান্ত কার্ যক্রম 

4 

৫.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে/ধারর্া 

আহিান এিং প্রাপ্ত 

উদ্ভািনী  ধরর্াগুদ্দলা  

র্াচাই-িাছাইপূি যক 

িাবলকা িথ্য 

িািােদ্দন প্রকাে  

৫.১.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের িাবলকা 

িথ্য িািােদ্দন 

প্রকাবেি িাবরখ 4 ৩-1১-২০20 
৫-11-

২০20 
১০-11-২০20 ১7-11-২০20 ২০-11-২০20 ১-1১-২০20 

 

৪ 

৬ 
উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং িাস্তিােন 
6 

৬.১ ন্যযনিম একটি 

উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং 

িাস্তিােদ্দনর 

সরকাবর আদ্দদে 

৬.১.১ পাইলটিং 

িাস্তিােদ্দনর আদ্দদে 

জাবরকৃি িাবরখ 3 ১৯-1২-২০20 
২৪-1২-

২০20 
৩০-11-২০20 5-১-২০২1 ১০-১-২০২1 

১৪-1২-

২০20 
৩ 



ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ধবার্ষ ধক 

মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

(Mark) 

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

জাবর 

৬.২ উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের পাইলটিং 

িাস্তিােন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিং 

িাস্তিােন মূল্যার্য়ত তার্রখ ৩ ১-০৩- ২০২1 
৫-৩- 

২০২1 
১০-৩- ২০২1 ১৫-৩- ২০২1 ১৯-৩- ২০২1 

28-02- 

২০২1 
3 

৭ 
উদ্ভািন প্রদে যনী 

(মোদ্দকবসং) 
৮ 

৭.১ ন্যযনিম একটি 

উদ্ভািন প্রদে যনীর 

(মোদ্দকবসং) 

আদ্দোজন 

৭.১.১ আদ্দোবজি 

উদ্ভািন প্রদে যনী 

িাবরখ ৬ ১৫-০৫-২০২1 
২২-৫-

২০২1 
২৯-৫-২০২1 ১০-৬-২০২1 ১৫-৬-২০২1 

একটি 

উদ্ভািন 

প্রদে যনীর 

(মোদ্দকবসং) 

আদ্দোজন 

করা 

হনয়নে।  

6 

৭.২ প্রদে যনীর 

মাধ্যদ্দম মেষ্ঠ 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

বনি যাচন    

৭.২.১ মেষ্ঠ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে বনি যাবচি  
সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - ৩ ২  

৮ 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

আঞ্চবলক ও জািীে 

পর্ যাদ্দে িাস্তিােন 

7 

৮.১ ন্যযনিম একটি 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

আঞ্চবলক/ জািীে 

পর্ যাদ্দে িাস্তিােন 

৮.১.১ িাস্তিােদ্দনর 

জন্য অবিস আদ্দদে 

জাবরকৃি  

 

িাবরখ 
7 

 

১০-৬-২০21 

১৬-৬-

২০21 
২০-৬-২০21 ২৫-৬-২০21 ৩০-6-২০21 

২৮-২-

২০২১ 
৭  

৯ 
স্বীকৃবি িা প্রস্ণাদনা 

প্রদান 
5 

৯.১ উদ্ভািকের্দ্দক 

প্রেংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাবনক 

পত্র/সনদপত্র 

/দ্দক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদান 

৯.১.১ 

প্রেংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাবনক পত্র/ 

সনদপত্র /দ্দক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদানকৃি 

সংখ্যা 

(র্ন) 
3 5 ৪ ৩ ২ ১ ১০ ৩ 

৯.২ উদ্ভািকের্দ্দক 

স্েনে বেক্ষ্া 

সির/প্রবেক্ষ্র্ 

/নদ্দলজ মেোবরং  

মপ্রাগ্রাদ্দম মপ্ররর্ 

৯.২.১ বেক্ষ্া সির/ 

প্রবেক্ষ্র্/নদ্দলজ 

মেোবরং  মপ্রাগ্রাদ্দম 

মপ্রবরি 

সংখ্যা 

(জন) 
2 ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ২৭ ২ 

১০ 

তথ্য 

বাতায়নহালনাগােক

রণ 

8 

১০.১ ইননানেেন 

টিনের পূণ ধাঙ্গ 

তথ্যসহ 

১০.১.১ উদ্ভাবদনর 

তথ্য আপনলাডকৃত/ 

হালনাগােকৃত 

র্নয়র্ে

ত 

(%) 

৪ 100 90 80 70 ৬০ 100 
 

৪ 



ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ধবার্ষ ধক 

মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

(Mark) 

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

বেরর্ের্িক 

উদ্ভাবননর  সকল 

তথ্য আপনলাড/ 

হালনাগােকরণ 

১০.২ বছরসিসিক 

পাইলট ও 

বাস্তবাসয়ত সসবা 

সহসজকরদণর তথ্য   

আপনলাড/ 

হালনাগােকরণ 

১০.২.১ সসবা 

সহসজকরদণর তথ্য 

আপনলাড/ 

হালনাগােকৃত 
% ২ 100 90 80 70 ৬০ 100 ২ 

১০.৩ বাস্তবাসয়ত 

সিসজটাল-সসবার 

তথ্য   আপনলাড/ 

হালনাগােকরণ 

১০.৩.১ সিসজটাল-

সসবার তথ্য 

আপনলাড/ 

হালনাগােকৃত 

% 2 100 90 80 70 ৬০ 100 2 

১১ 
র্ডর্র্টাল স্সবা 

ততর্র ও বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১১.১ ন্যূনতম 

একটি সিসজটাল 

সসবা ততর্র ও 

বাস্তবায়ন করা 

১১.১.১ একটি 

সিসজটাল সসবা 

বাস্তবাসয়ত 
তার্রখ ৪ ১৫-২-২০২1 

১৫-৩-

২০২1 
৩১-৩-২০২1 ৩০-৪-২০২1 ৩০-৫-২০২1 

০৪-০২-

২০২১ 
৪ 

১২ স্সবা সহর্র্করণ ৮ 

১২.১ ন্যূনতম 

একটি স্সবা পদ্ধর্ত 

সহর্র্করনণর 

পাইলটিিং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ 

সহর্র্করনণর 

পাইলটিিং 

বাস্তবায়ননর অসিস 

আদেশ জাসরকৃত 

তার্রখ 4 ১৫-১০- ২০20 
২০-১০- 

২০20 

২৪-১০- 

২০20 

২৮-১০- 

২০20 

৩০-১০- 

২০20 

১১-১০- 

২০20 
৪ 

১২.২ ন্যূনতম 

একটি স্সবা পদ্ধর্ত 

সহর্র্করণ 

সারাদেদশ 

সম্প্রসারণ/ 

সরসিদকশন 

 ১২.২.১ সসবা 

সহর্র্করণ   

বাস্তবায়নন চুড়ান্ত 

অর্িস আদেশ 

জাসরকৃত 

 

তার্রখ 4 ১৫-০৪-২০২1 
৩০-৪-

২০২1 
১৫-৫-২০২1 ৩০-৫-২০২1 ১৫-৬-২০২1 

০৪-০৪-

২০২১ 
৪ 

১৩ পসরবীক্ষণ ৭ 

১৩.১ আওতাধীন 

অসধেপ্তর/ সাংস্থার 

উদ্ভাবন 

কম মপসরকল্পনা 

প্রণয়ন কার্ মক্রম 

১৩.১.১ আওতাধীন 

েপ্তর/ সাংস্থার 

বাসষ মক 

কম মপসরকল্পনা 

প্রণীত  

িাবরখ ৩ ৩০-7-২০20 ৪-8-২০20 8-8-২০20 ১1-8-২০20 ১6-8-২০20 
২৮-7-

২০20 
৩ 



ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ধবার্ষ ধক 

মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

(Mark) 

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

পসরবীক্ষণ   

১৩.২ স্বীয় েপ্তরসহ 

আওতাধীন 

অসধেপ্তর/ েপ্তর 

সাংস্থার উদ্ভাবন 

কম মপসরকল্পনা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসত 

পসরবীক্ষণ   

১৩.২.১ আওতাধীন 

অসধেপ্তর/ েপ্তর 

সাংস্থার সদে 

ইদনাদিশন টিদমর 

সিা আদয়াসজত 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - ৪ ২ 

১৩.৩ মাঠ পর্ যাদ্দে 

চলমান উদ্ভািনী 

প্রকল্পসমূহ 

সদ্দরজবমন 

পবরদে যন ও 

প্রদ্দোজনীে সহােিা 

প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পবরদে যনকৃি এিং 

সহােিা প্রদানকৃি      
সংখ্যা 

(কয়টি) 
২ 5 ৪ ৩ ২ ১ ৩ ১.৬ 

১৪ 

 

ডকুনেনেেন  

প্রকােনা  

7 

১৪.১ িাস্তিাবেি 

উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের 

ডকুদ্দমদ্দেেন তিবর 

ও প্রকােনা 

(পাইলট ও 

সম্প্রসাবরি) 

১৪.১.১ 

ডকুদ্দমদ্দেেন  

প্রকাবেি  

িাবরখ 
৪ ২০-০৫-২০২1 

২৫-৫-

২০২1 
৩১-৫-২০২1 ১০-৬-২০২1 ১৫-৬-২০২1 ১০-৫-২০২১ ৪ 

১৪.২ সসবা 

সহসজকরদণর 

িকুদমদেশন তিবর 

ও প্রকােনা 

১৪.২.১ 

িকুদমদেশন 

প্রকাসশত 
তার্রখ ৩ ২০-০৫-২০২1 

২৫-৫-

২০২1 
৩১-৫-২০২1 ১০-৬-২০২1 ১৫-৬-২০২1 ১০-৫-২০২১ ৩ 

1৫ 

উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভািন 

পবরকল্পনার অধ য-

িাবষক স্ব-মূল্যােন 

১৫.১.১ অধ য- 

িাবষ যক প্রর্তনবেন 

স্ব-মূল্যাবেি 

িাবরখ ৩ ৩০-1-২০২1 ৫-২-২০২1 ১০-২-২০২1 ১৭-২-২০২1 ২০-২-২০২1 ২০-1-২০২1 ৩ 

১৫.২  উদ্ভািন 

কে ধপবরকল্পনার 

অধ য- িাবষ যক 

মূল্যােন প্রবিদ্দিদন 

মবিপবরষদ বিভাদ্দে 

মপ্ররর্ 

১৫.২.১ অধ য- 

িাবষ যক মূূ্ল্যােন  

প্রবিদ্দিদন মপ্রবরি  
িাবরখ ১ ৫-২-২০২1 

১০-২-

২০২1 
১৭-২-২০২1 ২০-২-২০২1 ২৫-২-২০২1 

২৬-1-

২০২1 
১ 



ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ধবার্ষ ধক 

মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

(Mark) 

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

১৫.৩ উদ্ভািন 

কে ধপবরকল্পনার 

িাবষক স্ব-মূল্যােন  

১৫.৩.১ িাবষ যক 

মূল্যােন প্রবিদ্দিদন 

প্রস্তুিকৃি  

িাবরখ ৩ ১৫-৭-২০২1 
২০-৭-

২০২1 
২৩-৭-২০২1 ২৬-৭-২০২1 ৩০-7-২০২1 

 

১5-৭-২০২১ 

 

৩ 

১৫.৪ উদ্ভািন 

কে ধপবরকল্পনার 

িাবষক স্ব-মূল্যােন 

প্রবিদ্দিদন  

মবিপবরষদ বিভাদ্দে 

মপ্ররর্ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   

প্রবিদ্দিদন মপ্রবরি 

িাবরখ ১ ২০-৭-২০২1 
২৩-৭-

২০২1 
২৬-৭-২০২1 ৩০-7-২০২1 ৫-৮-২০২1 ২০-৭-২০২১ ১ 

স্োট:- ৯৭.৬ 

 

 

সংদ্দর্াজনী-ক  

 

সূচকঃ ১.২.১ প্রর্ীি কম যপবরকল্পনাে মহামারী/আপদকাল মমাকাদ্দিলাে বিদ্দেষ পদদ্দক্ষ্দ্দপর রুপদ্দরখা প্রকােঃ 

 

 ১। িাংলাদ্দদে সবচিালদ্দের ৭ নম্বর ভিদ্দনর ৪ে য এিং ৫ম িলাে েম ও কম যসংস্থান মির্ালদ্দের প্রদ্দিেপদ্দে ২টি Disinfection Tunnel স্থাপন। 

 ২। কদ্দরানা ভাইরাস (দ্দকাবভড-১৯) মমাকাদ্দিলাে এ মির্ালে কর্তযক কদ্দরানা মরস্পন্স কবমটি েঠন। 

 ৩। এ মির্ালদ্দের সকল কম যকিযা/কম যচারীদ্দক প্রদ্দোজনীে মাস্ক, হযান্ড গ্লাভস, বনরাপত্তা কযাপ এিং হযান্ড স্যাবনটাইজার সরিরাহ করন।  

 ৪। সকল বমটিং Zoom Apps এর মাধ্যদ্দম সম্পন্ন করা। 

 ৫। এ মির্ালদ্দের ইনহাউজ প্রবেক্ষ্দ্দর্ মকাবভড-১৯ বিষেদ্দক সংযুক্ত করা হদ্দেদ্দছ। 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল 
www.mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৬৮ তািরখ: 
২৩ লাই ২০২০

৮ াবণ ১৪২৭

িবষয়: ব া িষকবািষক  উ াবনউ াবন   কমপিরক নাকমপিরক না   ২০২০২০২০--২০২১২০২১   ণয়নণয়ন   সং াসং া
    উপ  িবষয় এবং ে র পিরে ি েত ম ও কমসং ান ম ণালেয়র বািষক উ াবন কমপিরক না ২০২০-২০২১

ণয়ন বক এতদসংেগ িনেদশ েম রণ করা হল।

সং ি ঃ বািষক উ াবন কমপিরক না ২০২০-২০২১।

৩০-৭-২০২০

সিচব, সম য় ও সং ার
সিচব, সম য় ও সং ার
মি পিরষদ িবভাগ 

মাঃ আির ল ইসলাম
া ামার

ফান: ৯৫৪৬২৮৬
ইেমইল:

programmer@mole.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৬৮/১(৩) তািরখ: ৮ াবণ ১৪২৭
২৩ লাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়

৩০-৭-২০২০
মাঃ আির ল ইসলাম 

া ামার
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

আইসসটি সসল 

www.mole.gov.bd 

 

 

 

 

সংয োজনী-ক 

 

সূচকঃ ১.২.১ প্রণীত কর্ মপরিকল্পনোয় র্হোর্োিী/আপদকোল মর্োকোযেলোয় রেযেষ পদযেযপি রুপযিখো প্রকোেঃ 

 

১। েোংলোযদে সরচেোলযয়ি ৭ নম্বি ভেযনি ৪র্ ম এেং ৫র্ তলোয় শ্রর্ ও কর্ মসংস্থোন র্ন্ত্রণোলযয়ি প্রযেেপযর্ ২টি 

Disinfection Tunnel স্থোপন। 

২। কযিোনো ভোইিোস (যকোরভড-১৯) মর্োকোযেলোয় এ র্ন্ত্রণোলয় কর্তমক কযিোনো মিস্পন্স করর্টি গঠন। 

৩। এ র্ন্ত্রণোলযয়ি সকল কর্ মকতমো/কর্ মচোিীযক প্রযয়োজনীয় র্োস্ক, হযোন্ড গ্লোভস, রনিোপত্তো কযোপ এেং হযোন্ড স্যোরনটোইজোি 

সিেিোহ কিন।  

৪। সকল রর্টিং Zoom Apps এি র্োধ্যযর্ সম্পন্ন কিো। 

৫। এ র্ন্ত্রণোলযয়ি ইনহোউজ প্ররেেযণ মকোরভড-১৯ রেষয়যক সংযুক্ত কিো হযয়যে। 

 

http://www.mole.gov.bd/


গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল 
www.mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৬৮ তািরখ: 
২৩ লাই ২০২০

৮ াবণ ১৪২৭

িবষয়: ব া িষকবািষক  উ াবনউ াবন   কমপিরক নাকমপিরক না   ২০২০২০২০--২০২১২০২১   ণয়নণয়ন   সং াসং া
    উপ  িবষয় এবং ে র পিরে ি েত ম ও কমসং ান ম ণালেয়র বািষক উ াবন কমপিরক না ২০২০-২০২১

ণয়ন বক এতদসংেগ িনেদশ েম রণ করা হল।

সং ি ঃ বািষক উ াবন কমপিরক না ২০২০-২০২১।

৩০-৭-২০২০

সিচব, সম য় ও সং ার
সিচব, সম য় ও সং ার
মি পিরষদ িবভাগ 

মাঃ আির ল ইসলাম
া ামার

ফান: ৯৫৪৬২৮৬
ইেমইল:

programmer@mole.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৬৮/১(৩) তািরখ: ৮ াবণ ১৪২৭
২৩ লাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়

৩০-৭-২০২০
মাঃ আির ল ইসলাম 

া ামার
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় 

আইিস� �সল

...

সভাপিত
�ক.এম. আ�স সালাম 
সিচব

সভার তািরখ ০৬ �ম ২০২১ ি�:
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ�কায়
�ান অনলাইন সভা
উপি�িত পিরিশ� ‘ক’
সভাপিত ক��ক অনলাইন �াটফেম � সং�� সকল কম �কত�ােক �াগত জািনেয় সভার আেলাচনা �� হয়। সভাপিত বেলন, িডিজটাল
বাংলােদশ গড়া এবং চ�থ � িশ� িব�েবর চ�ােল� �হেনর মা�েম সরকাির দ�রস�েহ ��তা ও �শাসন �িত�া কের �াি�ক জনসাধারেণর
�দারেগাড়ায় �সবা �পৗঁেছ িদেয় তােদর জীবনমান উ�ত করার লে�� বত�মান সরকার কাজ কের যাে�। তারই ধারাবািহকতায় �ম ও
কম �সং�ান ম�ণালয় এবং আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া স�হ নানা ধরেনর িডিজটাল কায ��ম বা�বায়ন কের চেলেছ। ইিতমে�
বা�বািয়ত সকল সফটওয়�ার ও �মাবাইল এপস স�হ সচল রাখার পাশাপািশ সংি�� সকল অংশীজনেদর অবিহত করার কায ��ম অ�াহত
রাখার জ� িতিন �� দ�েরর দ�র �ধান ও আইিস� �ফাকাল পেয়� কম �কত�ােদর িনেদ �শনা �দান কেরন। সভাপিতর অ�মিত�েম
ম�ণালেয়র িসে�ম এনািল� আেলাচ��িচ অ�যায়ী সভার ত�ািদ উপ�াপন কেরন। অতঃপর সকল দ�র �ধানগণ এবং সকল আইিস�
�ফাকাল পেয়� কম �কত�াগণ ত�েদর �-� -� �িত�ােনর িডিজটাল কয ��েমর বা�বায়ন অ�গিত উপ�াপন কেরন।

২। িব�ািরত আেলাচনা �শেষ সভায় িন��প িস�া� �হীত হয়:  
(ক) ম�ণালয় এবং আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া স�হ আগামী এক মােসর মে� �-� �িত�ােনর ই-সািভ �স ও িডিজটাল কায ��ম
িবষয়ক িতন বছেরর (২১-২২, ২২-২৩, ২৩-২৪) এক� কম �পিরক�না �তির করেব। 
বা�বায়নকারী: �-� �িত�ােনর আইিস� �ফাকাল পেয়� কম �কত�া।

(খ) ম�ণালয় এর িডিজটাল কায ��ম এর আওতায় �যসকল কায ��ম অ�� �� করা �যেত পাের তার ত� �চেয় আইিস� �সল �থেক ম�ণালয়
এবং আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�ার সকলেক প� ��রণ কের পরবত� ০৭ কম �িদবেসর মে� ত� সং�হ করেত হেব। 
বা�বায়নকারী: ম�ণালেয়র আইিস� �সল।

(গ) ম�ণালয় এবং আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�ায় বা�বািয়ত সকল িডিজটাল কায ��েমর যথাযথ �বহার িনি�ত করেত হেব। এ
সং�া� �িশ�েণর �েয়াজন হেল তা আগামী ৩১/০৫/২০২১ ইং তািরেখর মে� স�� করেত হেব। 
বা�বায়নকারী: �-� দ�র �ধানগণ।

(ঘ) কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�েরর অনলাইন �বইজড লাইেস� কায ��ম বা�বায়েনর িনিম� ম�ণালেয়র আইিস� �সেলর
কম �কত�াসহ এক� কিম� গঠন কের �ত �ব�া �হণ করেত হেব। 
বা�বায়নকারী: মহাপিরদশ �ক, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র।
 
(ঙ) �ম অিধদ�েরর আওতাধীন িশ� স�ক� িশ�ায়তন স�েহর �কাস � কাির�লাম-এ ৪থ � িশ� িব�বসহ আইিস� ও িডিজটালাইেজশেনর
িবষয়স�হ অ�� �� করেত হেব। এ �পাের ম�ণালেয়র আইিস� �সল �েয়াজনীয় সহায়তা করেব।  
বা�বায়নকারী: মহাপিরচালক, �ম অিধদ�র।



(চ) �িমক ক�াণ ফাউে�শেন অ�দান �দানেযা� �িত�ান স�েহর ডাটােবজ �তিরর িনিম� �িমক ক�াণ ফাউে�শন, কলকারখানা ও
�িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র ও ম�ণালেয়র আইিস� �সল সমি�ত এক� উে�াগ আগামী ৩১/০৫/২০২১ ইং তািরেখর মে� �হণ করেব। 
বা�বায়নকারী: মহাপিরচালক, বাংলােদশ �িমক ক�াণ ফাউে�শন, মহাপিরদশ �ক, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র, িসে�ম
এনািল�, আইিস� �সল, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়।

৩। ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�ার  িডিজটাল কায ��মস�হ যথাযথভােব বা�বায়েনর  জ� সকেলর �ি� আকষ �ণ করা হয়।
পিরেশেষ সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘািষত হয়।

 
 

�ক.এম. আ�স সালাম 
সিচব

�ারক ন�র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.১৬.০০৩.১৭.৫৬ তািরখ: 
১১ �ম ২০২১

২৮ �বশাখ ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) মহাপিরদশ �ক( অিতির� সিচব), কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
২) মহাপিরচালক, �ম অিধদ�র
৩) মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�), বাংলােদশ �িমক ক�াণ ফাউে�শন
৪) মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�), �ক�ীয় তহিবল
৫) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালক এর দ�র, �ম অিধদ�র
৬) উপসিচব, পিরক�না অিধশাখা, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
৭) উপসিচব, �শাসন-১ শাখা, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
৮) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব , সিচেবর দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
৯) পিরচালক, পিরচালক (পিরক�না, পিরসং�ান ও ত� ��ি�), �ম অিধদ�র
১০) সহকারী মহাপিরদশ �ক (�সইফ�), আইিস� �সল, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
১১) সহকারী পিরচালক , ত� ��ি� ও উ�য়ন �সল , �ম অিধদ�র
১২) সিচব, সিচব এর দ�র, িন�তম ম�রী �বাড �

১৩) �ম পিরদশ �ক (সাধারণ), আইিস� �সল, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
১৪) �রিজ�ার , �চয়ার�ান এর দ�র, �ম আপীল �াই��নাল
১৫) সহকারী পিরচালক (সম�য় ও আই�), সম�য় ও আই� শাখা, �ক�ীয় তহিবল
১৬) অিফস কিপ/গাড � ফাইল।

 
 

�কা� বসাক 
িসে�ম এনািল�





৩।       পিরেশেষ সভায় অ  কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক কেরানাকািলন সমেয় া িবিধ মেন চলার
িনেদশনা দান কের এবং ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

বগম জ ে ছা কিরম 
অিতির  সিচব ও চীফ ইেনােভশন অিফসার,

ম ও কমসং ান ম ণালয়

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৩৪ তািরখ: 
১৮ ফ যা়ির ২০২১

৫ ফা ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরদশক (ভার া ), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২) মহাপিরচালক (ভার া ), ম অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, ক ীয় তহিবল
৪) সিচব ( ন দািয় ), শাসন অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৫) উপসিচব (অিতির  দািয় ), পিরক না অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৬) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৭) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৮) সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৯) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক ( শাসন) এর দ র, বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
১০) সিচব, সিচব এর দ র, িন তম ম রী বাড
১১) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১২) অিফস কিপ/ গাড ফাইল

 

মাঃ আির ল ইসলাম 
া ামার

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল

ম ও কমসং ান ম ণালেয়র ২০২০-২০২১ অথ বছের অ ি ত ৩য় উ াবনী সভার কাযিববরণী

সভাপিত সািকউন নাহার বগম এনিডিস 
 অিতির  সিচব ও চীফ ইেনােভশন অিফসার, ম ও কমসং ান ম ণালয়

সভার তািরখ ৩০ নেভ র ২০২০
সভার সময় বলা ০৩.০০টা

ান ম ভা য়াল িম ং ম
উপি িত পিরিশ -ক
২।       সভাপিত ম ণালয় এবং ম ণালেয়র আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ার ইেনােভশন ম-এর সদ েদর াগত
জািনেয় সভার আেলাচনা  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম কিম র সদ  সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র

া ামার সভার কাযপ  উপ াপন কেরন। সভায় এ ম ণালয় এবং আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ার ২০২০-২০২১ অথ
বছেরর বািষক উ াবনী কমপিরক না এবং আইিস  নীিতমালা-২০১৮-এর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করা হয়।
সভায় এ ম ণালেয়র উ াবনী েমর সদ  এবং  সিচব ( শাসন) জনাব আিজ ি ন িব াস বেলন য, নাগিরক সবায়
উ াবেনর ফেল সবার নগত মান ি  পায়, সবা দান সহজতর হয় এবং সবা হীতার অেথর সা য় হয়। তাই এ
ম ণালয় এবং আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ার সকল সবা দান ি য়া িকভােব সহজতর এবং জনবা ব করা যায় স
িবষেয় ইেনােভশন মেক সেচ  থাকেত হেব। সভায় আেলাচনা শেষ সবস িত েম িনে া  িস া  হীত হয়।

ম আেলাচনা ও িস া বা বায়নকারী

২.১

ম ণালেয়র ে  িনে া  িতন  ধারণা যথা েম উ াবনী আইিডয়া, 
সবাসহজীকরন এবং িডিজটাল সবা িহসােব বাছাই করা হয়।

ক) উ াবনী আইিডয়াঃ ম ও কমসং ান ম ণালয় ও আওতাধীন দ র/সং ার 
সকল অিফেসর িস েজন চাটার অ যায়ী সবা দান কায ম অনলাইেনর 
মা েম মিনটিরং ও বা বায়ন িনি তকরণ।
খ) সবাসহজীকরনঃ বাংলােদশ ম আইন ২০০৬ (সংেশাধনী-২০১৮)-এর িবিভ  
ধারা হেত িশ  িত ান স হেক ােদর আেবদন অ যায়ী অ াহিত দান 
িবষয়ক সবা সহজীকরণ।
গ) িডিজটাল সবাঃ ই ারেনট সংেযােগর েয়াজনীয় মেডম এবং আ ষাি ক 

য় উে ালেনর আেবদন ফরম িডিজটালাইজড করা। 

ম ণালেয়র ইেনােভশন ম

২.২

কলকারখান ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর ে  িনে া  িতন  ধারণা 
যথা েম উ াবনী আইিডয়া, সবাসহজীকরন এবং িডিজটাল সবা িহসােব বাছাই 
করা হয়।
ক) উ াবনী আইিডয়াঃ DIFE এক সবা One Stop Service 
Mobile Application.
খ) সবাসহজীকরনঃ ওয়ান ি ক িরেপা ং িসে ম।
গ) িডিজটাল সবাঃOnline Based Requisition and 
Inventory Management System. 

কলকারখানা ও িত ান 
পিরদশন অিধদ র-এর 
ইেনােভশন ম

. ১
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২.৩

ম অিধদ েরর ািবত উ াবনী আইিডয়া  তােদর সংি  না হওয়ায় তা 
বািতল কের িনে া  ই  সবাসহজীকরন এবং িডিজটাল সবা িহসােব বাছাই 
করা হয়।
ক) উ াবনী আইিডয়াঃ ম অিধদ র হেত ািবত ইেনােভশন আইিডয়া বািতল 
করা হয় এবং ােদর জ রীভােব ন ন কের নতম এক  ইেনােভশন আইিডয়া 

রেণর জ  িনেদশনা দান করা হয়।
খ) সবাসহজীকরনঃ ড ইউিনয়েনর গঠনত  সংেশাধন ি য়া সহজীকরন।
গ) িডিজটাল সবাঃ াগার সবার আ িনকায়ন। 

ম অিধদ েরর ইেনােভশন ম

২.৪

ক ীয় তহিবেলর ে  িনে া  িতন  ধারণা যথা েম উ াবনী আইিডয়া, 
সবাসহজীকরন এবং িডিজটাল সবা িহসােব বাছাই করা হয়।

ক) উ াবনী আইিডয়াঃ িমেকর জিনত অ দান াি  ফরম তির।
খ) সবাসহজীকরনঃ ক ীয় তহিবেল কমরত কমকতা-কমচািরেদর বতন দান 

ি য়া সহিজকরন।
গ) িডিজটাল সবাঃ িডিজটাল হািজরা চা করন। 

ক ীয় তহিবেলর ইেনােভশন 
ম

 ২.৫
উ াবন এবং সবা সহিজকরেনর িশ ণ এবং কমশালা আেয়াজেনর লে  

িত  দ র স া  িশ ণ িশিডউল তরী কের আগামী ১৫ িদেনর মে  
ম ণালেয় রণ করেব। 

ম ণালয় এবং ম ণালেয়র 
আওতাধীন 
অিধদ র/দ র/সং ার 
ইেনােভশন ম

২.৬ 

আইিস  নীিতমালা-২০১৮-এর অে াবর'২০-িডেস র'২০ মােসর বা বায়ন 
অ গিত ০৫/০১/২০২১ তািরেখর মে  আবি কভােব ম ণালেয় রণ করেত 
হেব। িত  চেকর বা বায়ন অ গিতর হার শতকরায় কাশ করেত হেব, 

েয়াজেন ম ণালেয়র মািসক িতেবদন অ সরন করা যেত পাের। 

ম ণালেয়র আওতাধীন সকল 
অিধদ র/দ র/সং ারইেনােভশন 

ম

২.৭ মাননীয় িতম ী এবং সিচব মেহাদেয়র বানী অিত ত সং হ কের ইেনােভশন 
সং া  কাশনা স  করেত হেব। 

ম ণালেয়র ইেনােভশন ম

২.৮

ম অিধদ র এবং বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন-এর ইেনােভশন ম 
মি পিরষদ িবভােগর াপন অ সাের গঠন করা হয় নাই, ারা মি পিরষদ 
িবভােগর িনেদশনা মাতােবক ইেনােভশন ম নগঠন কের ম ণালয়েক ত 
অবিহত করেব।

ম অিধদ র এবং বাংলােদশ 
িমক ক াণ ফাউে শন-এর 

ইেনােভশন ম

২.৯

িত  অিধদ র/দ র/সং ার   দ েরর ত বাতায়ন   িনয়িমত পিরবী ন 
কের ম ণালয় হেত ত ত চকিল  অ সােরহালনাগাদকরেত হেব। 
ত বাতায়ন হালনাগাদ করার িনিম  কািরগির সহায়তার েয়াজন হেল 
ম ণালেয়র া ামার জনাব মাঃ আির ল ইসলাম-এর সােথ যাগােযাগ করেত 
হেব।

জনাব মাঃ আির ল ইসলাম, 
া ামার এবং ম ণালেয়র 

আওতাধীন সকল 
অিধদ র/দ র/সং ার 
ইেনােভশন ম

৩।       পিরেশেষ সভায় অ  কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক কেরানাকালীন সমেয় া িবিধ মেন চলার
িনেদশনা দান কের এবং ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

সািকউন নাহার বগম এনিডিস 
অিতির  সিচব ও চীফ ইেনােভশন অিফসার,

ম ও কমসং ান ম ণালয়

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.১২৩ তািরখ: 
০৭ িডেস র ২০২০

২২ অ হাযণ় ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 

. ২



১) মহাপিরদশক, মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২) মহাপিরচালক, ম অিধদ র
৩) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
৪) চয়ার ান (অিতির  দািয় ), চয়ার ান এর দ র, িন তম ম রী বাড
৫) মহাপিরচালক, ক ীয় তহিবল
৬) সিচব, শাসন অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৭) উপসিচব, পিরক না অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৮) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৯) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১০) রিজ ার, চয়ার ান এর দ র, ম আপীল াই নাল
১১) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১২) অিফস কিপ/গাড ফাইল

 

মাঃ আির ল ইসলাম 
া ামার

. ৩







গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল

ম ও কমসং ান ম ণালেয়র ২০২০-২০২১ অথ বছের অ ি ত ১ম উ াবনী সভার কাযিববরণী

সভাপিত সািকউন নাহার বগম এনিডিস 
 অিতির  সিচব ও চীফ ইেনােভশন অিফসার, ম ও কমসং ান ম ণালয়

সভার তািরখ ১২ লাই ২০২০
সভার সময় বলা ১২.০০টা

ান ম ভা য়াল িম ং ম
উপি িত পিরিশ -ক
২।       সভাপিত ম ণালয় এবং ম ণালেয়র আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ার ইেনােভশন ম-এর সদ েদর াগত
জািনেয় সভার আেলাচনা  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম কিম র সদ  সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র

া ামার সভার কাযপ  উপ াপন কেরন। সভায় এ ম ণালয় এবং আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ার ২০১৯-২০২০ অথ
বছেরর বািষক উ াবনী কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করা হয়। পযােলাচনাে  দখা যায় য, ম ণালয়সহ
অিধদ র/দ র/সং া কািভড মহামারীর কারেন মাচ/২০ মাস হেত ম ২০২০ পয  সাধারন  এবং পরবত েত সীিমত
পিরসের অিফস চা  থাকায় কমপিরক না অ যায়ী বা বায়ন অ গিত িক  ে  যমন, িশ ণ, ওয়াকশপ, অিফস
পিরদশন, নেলজ শয়ািরং এবং িবেদশ িশ ণ কায মস হ বা বায়ন করেত পাের িন। তেব িক  ে  সেচতন এবং
আ িরক থাকেল কমপিরক না বা বায়ন করা স ব িছল মেম সভাপিত ফাকাল পেয়  কমকতাগনেক অবিহত কেরন।
এে ি েত, ম ণালয় এবং অিধদ র/দ র/সং ার ইেনােভশন েমর সকল কমকতা বািষক উ াবিন কমপিরক না
২০১৯-২০২০ এর অসমা  কায ম তসমেয় শষ করার এবং বািষক উ াবিন কমপিরক না ২০২০-২০২১ বা বায়েন
আেরা আ িরক হওয়ার আ ান জানান। সভায় আেলাচনা শেষ সবস িত েম িনে া  িস া  হীত হয়।

ম আেলাচনা ও িস া বা বায়নকারী
২.১ বািষক উ াবিন কমপিরক না ২০১৯-২০২০ এর আওতায় যসকল উ াবনী 

ধারণা, সবাসহজীকরন এবং িডিজটাল সবা চা করন-এর উে াগ হণ করা 
হেয়েছ িক  একখেনা শষ হয় নাই তা আগামী ১ মােসর মে  শষ করেত হেব।

ম ণালয় এবং ম ণালেয়র 
আওতাধীন 
অিধদ র/দ র/সং ারইেনােভশন 

ম
২.২ অিধদ র/দ র/সং ারবািষক উ াবিন কমপিরক না ২০২০-২০২১ ণয়ন কের 

আগামী ২২/০৭/২০২০ তািরেখর মে  ম ণালেয় রণ করেত হেব।
ম ণালেয়র আওতাধীন 
অিধদ র/দ র/সং ারইেনােভশন 

ম
২.৩ ম ণালেয়র বািষক উ াবিন কমপিরক না ২০২০-২০২১ ণয়ন কের আগামী 

৩০/০৭/২০২০ তািরেখর মে  মি পিরষদ িবভােগ রণ করেত হেব।
ম ণালেয়রইেনােভশন ম

২.৪ িত  অিধদ র/দ র/সং ার   দ েরর ত বাতায়ন   িনয়িমত পিরবী ন 
কের ম ণালয় হেত ত ত চকিল  অ সােরহালনাগাদকরেত হেব। 
ত বাতায়ন হালনাগাদ করার িনিম  কািরগির সহায়তার েয়াজন হেল 
ম ণালেয়র া ামার জনাব মাঃ আির ল ইসলাম-এর সােথ যাগােযাগ করেত 
হেব।

জনাব মাঃ আির ল ইসলাম, 
া ামার এবং ম ণালেয়র 

আওতাধীন সকল 
অিধদ র/দ র/সং ার 
ইেনােভশন ম

৩।       পিরেশেষ সভায় অ  কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক কেরানাকািলন সমেয় া িবিধ মেন চলার
িনেদশনা দান কের এবং ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

. ১



 

সািকউন নাহার বগম এনিডিস 
অিতির  সিচব ও চীফ ইেনােভশন অিফসার,

ম ও কমসং ান ম ণালয়

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৩৭ তািরখ: 
২৫ লাই ২০২০

১০ াবণ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরদশক, মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২) মহাপিরচালক, ম অিধদ র
৩) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
৪) চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, িন তম ম রী বাড
৫) মহাপিরচালক, ক ীয় তহিবল
৬) উপ-সিচব, র ানী খী িশ  অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৭) িসিনয়র সহকাির ধান, পিরক না-১ শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৮) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৯) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১০) রিজ ার, চয়ার ান এর দ র, ম আপীল াই নাল
১১) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১২) অিফস কিপ/গাড ফাইল

 

মাঃ আির ল ইসলাম 
া ামার

. ২



 

�িজববেষ �র অ�ীকার,

িনরাপদ  কম �পিরেবশ �হাক

সবার

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় 

কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র 
আইিস� �সল

ডাইফ িলমা সােপাট � �েমর সভার কায �িববরণী

সভাপিত
জনাব �কা� বসাক 
িসে�ম এনািল�, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়।

সভার তািরখ ২৭/০৬/২০২১
সভার সময় সকাল ১০.৩০ টা
�ান .িমিন সভাক�, �ধান কায �ালয়
উপি�িত ----

সভায় উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� করা হয়  ।সভার ��েত সভাপিত মেহাদয় LIMA (Labour Inspection

Management Application) �াক�াউ� ও বত�মান পিরি�িত স�েক� জানেত চান। িলমা সােপাট � �েমর সদ�, সহকারী মহাপিরদশ �ক

(�সইফ�) িলমার িব�ািরত ত� সভাপিত মেহাদয়েক জানান। সােপাট � �েমর অ�া� সদ��ে�র অংশ�হেণ িলমার �বহাের বত�মান সম�া, িলমার

�সাস � �কাড হ�া�র, িলমা সফটওয়�ার �ডভলপেম� এর সােথ জিড়ত িবিভ� সং�া ILO, TechnoVista, GIZ, DIFE এর ম�কার �ি�

সংি�� িবষয় িনেয় আেলাচনা করা হয়। অতঃপর, সভায় িন�িলিখত িস�া�স�হ �হীত হয়:

�ঃ
নং

আেলাচ�িবষয় আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী

১.

 

 িলমা হ�া�র সভায় জানােনা হয়,  অিধদ�রেক
LIMA সফট ওয়�ার
�ডভলভ�াে� কািরগির সহায়তা
কেরেছ
TechnoVista,অথ �ায়ন
কেরেছ ILO। ILO ও
Techno Vista ম�কার
�ি� �শষ হয় িডেস�র,২০১৯ এ।
এর পরবত�েত DIFE এর
িনজ� ত�াবধােন িলমা কায ��ম
পিরচালনার জ� ILO,DIFE
�ক LIMA handover
কের িন।

 

 

১। আগ� এর �থম স�ােহর মে� িলমা সােপাট � �ম
�থেক িরিভউ িনেয় �েসস অ�যাযী ILO এবং DIFE
এর ম�কার িলমা handover এর কাজ স��
করেত হেব । ILO �থেক �সাস � �কাড �েয়াজনীয়
document (code documentation,
SRS, Test use verification,User
manual)  সহ �েঝ িনেত হেব। 

 

িলমা সােপাট �
�ম

 



�ঃ
নং

আেলাচ�িবষয় আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী

২.

 

 

 

�ি� সংি�� িবষয়

 
সভায় জানােনা হয় িলমার
আপে�ডশন িবষেয় GIZ
অিধদ�রেক সহেযািগতা করেব।
GIZ ইেতামে�  Techno
vista এর সােথ �ি� কেরেছ।
ইউেরাপীয় ইউিনয়ন এর সােথ
�হীত িস�া� অ�যায়ী আগামী
িডেস�র ২০২১ এর মে� িলমার
আপে�েডশেনর কাজ �শষ করেত
হেব।

১।�লাই মােসর �থম স�ােহর মে� িলমা সােপাট � �েমর
সােথ GIZ এর অনলাইন িম�ং এর আেয়াজন করেত
হেব।িম�ং এ ি�পা�ীয় �ি� ,ি�ল �ডভলপেম� ,
TOR সকল সংি�� িবষয় িনেয় আেলাচনা করা হেব।

 

িলমা সােপাট �
�ম

 িসে�ম ই্ন�ে�শন �সবা সহজীকরণ ও
িডিজটালাইেজশেনর
অংশিহেসেব বাংলােদশ সরকার
িবিভ� অিধদ�েরর �সবা স�হ
একী�তকরেণর িসধা� িনেয়েছ।

ই-নিথ, এক-�প, মাই-গভ এর সােথ িসে�ম ইন�ে�শন
করেত হেব। 

িলমা সােপাট �
�ম

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

 
 

জনাব �কা� বসাক 
িসে�ম এনািল�, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়।

�ারক ন�র: ৪০.০১.০০০০.১০১.৯৯.০০৩.২০.২১ তািরখ: 
২৯ �ন ২০২১

১৫ আষাঢ় ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) সিচব একা� সিচব , সিচেবর দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
২) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
৩) উপ মহাপিরদশ �ক, �সফ� শাখা, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
৪) সহকারী মহাপিরদশ �ক (�াফ অিফসার � মহাপিরদশ �ক), মহাপিরদশ �েকর দ�র, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
৫) সহকারী মহাপিরদশ �ক (�সইফ�), আইিস� �সল, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
৬) �ম পিরদশ �ক (�া��), আইিস� �সল, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
৭) �ম পিরদশ �ক (সাধারণ), আইিস� �সল, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র

 
 

�িত�া ব�য়া 
�ম পিরদশ �ক (�া��) ও সদ� সিচব িলমা সােপাট � �ম



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

আইসসটি সসল 

www.mole.gov.bd 

 

 

২.২ ইননোনেশন টিনের সেোর সসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 
নম্বর 

সভার বিিরণ ম াট বসদ্ধান্তের 
সংখ্যা 

িাস্তিাব়িত 
বসদ্ধান্তের সংখ্যা 

১ ১  সভা (১২ জুলাই ২০২০) ৪ ৪ 

২ ২়ি সভা (১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০)  ১১ ১১ 

৩ ৩়ি সভা (৩০ নপ্টেম্বর ২০২০) ৯ ৯ 

৪ ৪র্থ সভা (১৬ মেব্রু়িাবর ২০২০) ৯ ৯ 

৫ ৫  সভা (৬ ম  ২০২১) ৬ ৫ 

৬ ৬ষ্ঠ সভা (২৭ জুন ২০২১) ৩ ২ 

ম াট ৪২ ৪০ 

ম াট  বসদ্ধাে িাস্তিা়িন্তনর হার = ৯৫.২% 

http://www.mole.gov.bd/








গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল 
www.mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৫০ তািরখ: 
২৫ মাচ ২০২১

১১ চ  ১৪২৭

িবষয:় ““ সবাসবা   সহ িজকরণসহ িজকরণ   িবষেয়িবষেয়  একএক  িদেনরিদেনর   কমশালায়কমশালায়” ” অংশ হণঅংশ হণ   সেসে ।।

             উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র উে ােগ ““ সবাসবা   সহ িজকরণসহ িজকরণ
িবষেয়িবষেয়  একএক  িদেনরিদেনর   কমশালাকমশালা ””  আগামী ০১-০৪-২০২১ তািরখ হ িতবার সকাল ১০:৩০ টায় এ ম ণালেয়র সভাকে
(ক  নং ৪২২, ভবন নং ৭, ৪থ তলা, বাংলােদশ সিচবালয়) অ ি ত হেব। উ  কমশালায় জনাব ক, এম, আ স সালাম,
সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয় ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেত সদয় স িত াপন কেরেছন।

০২।         এমতাব ায়, উ  কমশালায়  অংশ হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

 সং ি : ০১) কমশালার জ  মেনানীত অংশ হণকারীেদর তািলকা -- ০১ (এক) পাতা।

২৫-৩-২০ ২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) অিতির  সিচব (আইও), র ানী খী িশ  ও 
আ জািতক সং া অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
৩) অিতির  সিচব, ম অ িবভাগ, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৪) অিতির  সিচব, উ য়ন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৫) সিচব (সম য় ও আদালত), সম য় ও আদালত 
অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৬) সিচব, আ জািতক সং া অিধশাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
৭) উপ-সিচব, কমসং ান অিধশাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৮) উপসিচব, ম রী বাড শাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৯) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও 

মাঃ আির ল ইসলাম
া ামার

ফান: ৯৫৪৬২৮৬
ইেমইল:

programmer@mole.gov.bd
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কমসং ান ম ণালয়
১০) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
১১) া ামার, আইিস  সল, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
১২) সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার , আইিস  সল, 

ম ও কমসং ান ম ণালয়
১৩) পিরচালক, িবভাগীয় ম দ র, ঢাকা
১৪) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় ম দ র, ঢাকা
১৫) উপ -মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান 
পিরদশন অিধদ র, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ঢাকা
১৬) সহকারী মহাপিরদশক, সাধারণ শাখা, কলকারখানা 
ও িত ান পিরদশন অিধদ র, উপমহাপিরদশেকর 
কাযালয়, ঢাকা
১৭) জনাব মা: রিফ ল ইসলাম, অিতির  সিচব ( ম), 
িবিজএমইএ
১৮) শাসিনক কমকতা, ম রী বাড শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৫০/১(৩) তািরখ: ১১ চ  ১৪২৭
২৫ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব, িনরাপ া-২ শাখা, জনিনরাপ া িবভাগ (কমশালায় অংশ হণকারীেদর সিচবালেয় েবেশর

ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
২) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) অিফস কিপ/গাড ফাইল।

২৫-৩-২০ ২১

মাঃ আির ল ইসলাম 
া ামার
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল 
www.mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.১১২ তািরখ: 
২২ অে াবর ২০২০

৬ কািতক ১৪২৭

িবষয:় িদন াপীিদন াপী “ “উ াবনউ াবন   ওও  আইিসআইিস   নীিতমালানীিতমালা --২০১৮২০১৮” ” িবষয়কিবষয়ক  কমশালায়কমশালায়   অংশ হণঅংশ হণ   সেসে ।।

             উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র উে ােগ িদন াপীিদন াপী “ “উ াবনউ াবন
ওও  আইিসআইিস   নীিতমালানীিতমালা --২০১৮২০১৮” ” িবষয়কিবষয়ক  কমশালাকমশালা  আগামী ২৯-১০-২০২০ তািরখ হ িতবার সকাল ১০:০০ টায় এ
ম ণালেয়র সভাকে  (ক  নং ৪২২, ভবন নং ৭, ৪থ তলা, বাংলােদশ সিচবালয়) অ ি ত হেব। উ  কমশালায় জনাব
ক, এম, আ স সালাম, সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয় ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেত সদয় স িত াপন
কেরেছন।

০২।       এমতাব ায়, উ  কমশালায় তােক যথাসমেয় অংশ হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

 সং ি : ০১) কমশালার জ  মেনানীত অংশ হণকারীেদর তািলকা -- ০২ ( ই) পাতা।

২৫-১০ -২০ ২০

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়) :
১) অিতির  সিচব (আইও), র ানী খী িশ  ও 
আ জািতক সং া অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) অিতির  সিচব, ম অ িবভাগ, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৩) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
৪) মহাপিরচালক, ম অিধদ র
৫) অিতির  মহাপিরদশক, অিতির  মহাপিরদশেকর 
দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৬) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালক এর 
দ র, ম অিধদ র
৭) সিচব, শাসন অিধশাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৮) উপসিচব, পিরক না অিধশাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৯) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও 

মাঃ আির ল ইসলাম
া ামার

ফান: ৯৫৪৬২৮৬
ইেমইল:

programmer@mole.gov.bd
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কমসং ান ম ণালয়
১০) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
১১) উপ মহাপিরদশক, সফ  শাখা, কলকারখানা ও 

িত ান পিরদশন অিধদ র
১২) সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার , আইিস  সল, 

ম ও কমসং ান ম ণালয়
১৩) সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ ), আইিস  সল, 
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১৪) ত  ও জনসংেযাগ কমকতা, ত  ও গণসংেযাগ 
উপশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১৫) ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস  সল, 
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১৬) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন, িহসাব ও সাধারণ), 

ম অিধদ র
১৭) পিরচালক, পিরচালক (পিরক না, পিরসং ান ও 
ত  ি ), ম অিধদ র
১৮) উপ পিরচালক, উপ-পিরচালক ( ম ক াণ ও 
িবেনাদন), ম অিধদ র
১৯) সহকারী পিরচালক , ত  ি  ও উ য়ন সল , ম 
অিধদ র
২০) সিচব, সিচব এর দ র, িন তম ম রী বাড
২১) রিজ ার , চয়ার ান এর দ র, ম আপীল 
াই নাল

২২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক ( শাসন) এর দ র, 
বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
২৩) সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা, বাংলােদশ িমক 
ক াণ ফাউে শন
২৪) শামীমা লতানা দয়, সহকারী পিরচালক, ক ীয় 
তহিবল, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২৫) হা দ মহরাব পাটওয়ারী, সহকারী পিরচালক, 
ক ীয় তহিবল, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২৬) সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, 
ক ীয় তহিবল

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.১১২/১(৩) তািরখ: ৬ কািতক ১৪২৭
২২ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

২



১) উপসিচব, িনরাপ া-২ শাখা, জনিনরাপ া িবভাগ (কমশালায় অংশ হণকারীেদর সিচবালেয় েবেশর
ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)।

২) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) অিফস কিপ/গাড ফাইল।

২৫-১০ -২০ ২০

মাঃ আির ল ইসলাম 
া ামার
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িজববেষর অ ীকার, শাভন
কমপিরেবশ হাক সবার  

(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র 
শাসন ও উ য়ন শাখা 

ম ভবন, ১৯৬, শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম সরিণ,
িবজয়নগর, ঢাকা-১০০০. 

www.dife.gov.bd

ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.২৫.০০৯.১৭.২২৭ তািরখ: 
০৪ মাচ ২০২১

১৯ ফা ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র ক ক আগামী ০৮-০৯ মাচ, ২০২১ ি া  তািরেখ “উ াবন ও সবা সহিজকরণ” িবষয়ক কমশালা হিরেটজ িরেসাট, বাগানবাড়ী,
নরিসংদী- ত অ ি ত হেব। উ  কমশালায় িন বিণত কমকতােদরেক মেনানয়ন দান করা হেলাঃ

িমক নং কমকতােদর নাম ও পদবী কম ল মাবাইল ও ই- মইল
০১ জনাব কা  বসাক,

িসে ম এনািল
ম ও কমসং ান ম ণালয় ০১৫৫২৩৭৩৮২৪

sa@mole.gov.bd
০২ জনাব মাঃ সাম ল আলম খান,

 মহাপিরদশক (সাধারণ)
ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৫৫৩৫৬০৬৩৩,

jig.generaldife@gmail.com
০৩ জনাব ফিরদ আহা দ,

 মহাপিরদশক ( সফ )
ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৭১৫০৯৮৩৮৩,

jig.safety.dife@gmail.com
০৪ ডা. সয়দ আ ল এহসান,

 মহাপিরদশক ( শাসন ও উ য়ন)
ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৭১৮২৩৯২০০,

dr.ehsan63@gmail.com
০৫ ডাঃ মাঃ মা ািফ র রহমান,

 মহাপিরদশক ( া )
ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৭১১৬৪১৩৪৫,

healthwing.dife@gmail.com
০৬ জনাব মাঃ ইউ ফ আলী, 

উপমহাপিরদশক ( শাসন ও উ য়ন)
ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৭১১-১৭০০৫৩,

engineer.yousufali@gmail.com
০৭ জনাব মাঃ আির ল ইসলাম,

া ামার
ম ও কমসং ান ম ণালয় ০১৭১৪৪০২৮১০

programmer@mole.gmail.com
০৮ জনাব মাঃ মেহদী হাসান, 

উপমহাপিরদশক ( া )
ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৭১৭-৯৫৪৩৭৪,

difeaigmh2014@gmail.com
০৯ জনাব সৗেমন ব য়া, 

উপমহাপিরদশক
উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, নারায়ণগ ০১৯১১-৭০৩৫৩০,

soumen.barua07@gmail.com
১০ জনাব মা: আিত র রহমান, উপমহাপিরদশক উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, নরিসংদী ০১৭০০৭৪৪৪৭৯,

atiqdife@gmail.com
১১ জনাব আব ল কাইউম,

সহকাির মহাপিরদশক (সাধারণ)
উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ি গ  (সং - ধান কাযালয়, ঢাকা) ০১৭০৮-১১২১৮০

akaium.du@gmail.com
১২ জনাব িসকদার মাহা দ তৗিহ ল হাসান,

সহকাির মহাপিরদশক ( সফ )
উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ি গ  (সং - ধান কাযালয়, ঢাকা) ০১৭১১-৪৩৯৭১০

tawhid.hasan777@gmail.com

১৩ জনাব মাহা দ আিত র রহমান শাওন,
সহকাির মহাপিরদশক ( সফ )

উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, নারায়ণগ ০১৭১১-০৮০৩৭৯
shawon226@gmail.com 

১৪ জনাব এ. ক. এম. মান ল হক,
সহকাির মহাপিরদশক (সাধারণ)

ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৮১৫২৮১৩৮৪
mansurulhoque@gmail.com

১৫ জনাব িমজা র রহমান জিন,
সহকাির মহাপিরদশক ( সফ )

উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, নারায়ণগ  (সং - ধান কাযালয়, ঢাকা) ০১৯১১-৪০৯৪০৬
johnbd88@yahoo.com

১৬ জনাব মা: ফারকান আহসান, 
ত  ও গণসংেযাগ কমকতা

ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৯১৮-৬৩৩১৯৩
forkanahsan@gmail.com

১৭ জনাব মা: মা ম িব াহ,
আইন কমকতা

ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৭১৯-৯৭৮৬৮৫
masumbillahsix@gmail.com

১৮ জনাব এস এম িজসান,
সহকাির মহাপিরদশক (সাধারণ)

উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ঢাকা ০১৭৩২১০৬২৮৩
zisan_pa@yahoo.com

১৯ জনাব মেনায়ার হােসন, 
পিরসং ান ও গেবষণা কমকতা

ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৭৩৪৫৬৮৫৪৮
monuar1986gmail.com

২০ জনাব িত া ব য়া, 
ম পিরদশক ( া ) 

উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ি গ , (সং - ধান কাযালয়, ঢাকা) ০১৭৩৭-৩৩১৩৯৫
protishtha0501@gmail.com

১



২১ জনাব ন র িব াল,
ম পিরদশক (সাধারণ)

উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, চ াম, (সং - ধান কাযালয়, ঢাকা) ০১৭৩৪৬০৮০৯৯
mbillal1985@gmail.com

২২ জনাব মাঃ ওহী র রহমান,
ম পিরদশক (সাধারণ)

উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ফিরদ র, (সং - ধান কাযালয়, ঢাকা) ০১৭৩৭-৪২১৪৩১
ohidur.kst@gmail.com

২৩ জনাব মা: িনহা ল ইসলাম,
শাসিনক কমকতা

ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৭১৫৮১৮৮৬২

২৪ জনাব সাি র আেনায়ার,
ম পিরদশক (সাধারণ)

ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৬৭২-২২১৩২৩
sabbiranwar@yahoo.com

২৫ জনাব জাহা ীর আলম
ম পিরদশক (সাধারণ)

উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, নরিসংদী ০১৭১৭৪৪০১৪৯
jahangirdife@gmail.com

 ০২। কমশালায় সংি  সকল কমকতা/কমচারী সরকাির িবিধ মাতােবক ভাতািদ া  হেবন।
০৩। জনাব মাঃ আসলাম উি ন, জনাব সালায়মান ও জনাব মাহা াদ রজাউল কিরম (অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক) কমশালায় সহায়ক কম র িমকা পালন
করেবন।

৭-৩-২০২১
মাঃ এজাজ আহেমদ জােবর

মহাপিরদশক (ভার া )
ফান: ০২-৮৩৯১৩৪৮

ফ া : ০২-৮৩৯১৪২৫
ইেমইল: chiefdife@gmail.com

ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.২৫.০০৯.১৭.২২৭/১(৩৪) তািরখ: ১৯ ফা ন ১৪২৭
০৪ মাচ ২০২১

িবতরণ: াতাথ/কাযােথ ( জ তার মা সাের নয়)- 
১) চীফ একাউ স এ  িফ া  অিফসােরর কাযালয়, িসিজএ ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৩) জনাব কা  বসাক, িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৪) মহাপিরদশক ( শাসন/সাধারণ/ সফ / া ), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়
৫) উপমহাপিরদশক ( শাসন/সাধারণ/ সফ / া ), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়
৬) উপ -মহাপিরদশক, নরিসংদী/ ি গ /ফিরদ র/নারায়নগ
৭) উপ -মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ঢাকা
৮) জলা িহসাব র ণ কমকতা, নারায়ণগ / ি গ /ফিরদ র/নরিসংদী/চ াম
৯) জনাব মাঃ আির ল ইসলাম, া ামার, আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১০) জনাব আব ল কাইউম, সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ) , শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১১) জনাব িসকদার মাহা দ তৗিহ ল হাসান, সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১২) জনাব মাহা দ আিত র রহমান শাওন, সহকারী মহাপিরদশক, সফ  শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়,
নারায়নগ
১৩) জনাব এ. ক. এম. মান ল হক, সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ), শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১৪) জনাব মা: মা ম িব াহ, আইন কমকতা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১৫) জনাব মা: ফারকান আহসান, ত  ও জনসংেযাগ কমকতা, ত  ও গণসংেযাগ উপশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১৬) জনাব মা: িমজা র রহমান জিন, সহকারী মহাপিরদশক ( সফ ), সফ  শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১৭) জনাব এস এম িজসান, সহকারী মহাপিরদশক, সাধারণ শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ঢাকা
১৮) জনাব মেনায়ার হােসন, পিরসং ান ও গেবষণা কমকতা, পিরসং ান ও গেবষণা উপশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১৯) জনাব মাঃ িনহা ল ইসলাম, শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২০) জনাব িত া ব য়া, ম পিরদশক ( া ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২১) জনাব মাঃ ওহী র রহমান, ম পিরদশক (সাধারণ), িহসাব উপশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২২) জনাব ন র িব াল, ম পিরদশক (সাধারণ), ক  বা বায়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২৩) জনাব সাি র আেনায়ার, ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২৪) জনাব জাহা ীর আলম, ম পিরদশক (সাধারণ)-৪, দাকান ও িত ান শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, নরিসংদী
২৫) অিফস কিপ।
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৭-৩-২০২১
মাঃ এজাজ আহেমদ জােবর

মহাপিরদশক (ভার া )
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল 
www.mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৪৮ তািরখ: 
২৪ মাচ ২০২১

১০ চ  ১৪২৭

িবষয:় সবাসবা   সহ িজকরেণসহ িজকরেণ   স মতাস মতা   ি রি র   লেলে   ইই   িদেনরিদেনর   িশ ণিশ ণ  - -এএ  অংশ হণঅংশ হণ   সেসে ।।

             উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র উে ােগ “ সবাসবা   সহ িজকরেণসহ িজকরেণ
স মতাস মতা   ি রি র   লেলে   ইই   িদেনরিদেনর   িশ ণিশ ণ ”” আগামী ২৮-০৩-২০২১ থেক ২৯-০৩-২০২১ তািরখ সকাল ১০:০০ টায়
এ ম ণালেয়র সভাকে  (ক  নং ৪২২, ভবন নং ৭, ৪থ তলা, বাংলােদশ সিচবালয়) অ ি ত হেব। উ  িশ েণ জনাব
ক, এম, আ স সালাম, সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয় ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেত সদয় স িত াপন
কেরেছন।

০২।       এমতাব ায়, উ  িশ েণ তােক যথাসমেয় অংশ হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

 সং ি : িশ েণর জ  মেনানীত অংশ হণকারীেদর তািলকা -- ০১ (এক) পাতা।

২৪-৩-২০ ২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
১) বগম সয়দা রাহানারা খানম, ি গত কমকতা, ম 
ও কমসং ান ম ণালয়।
২) শাসিনক কমকতা, নারী ও িশ  ম শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
৩) শাসিনক কমকতা, শাসন-১ শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
৪) শাসিনক কমকতা, সম য় শাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৫) শাসিনক কমকতা, ম শাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৬) ি গত কমকতা, সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৭) শাসিনক কমকতা, র ানী খী িশ  অিধশাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
৮) শাসিনক কমকতা, শাসন-১ শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়

মাঃ আির ল ইসলাম
া ামার

ফান: ৯৫৪৬২৮৬
ইেমইল:

programmer@mole.gov.bd
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৯) শাসিনক কমকতা, শাখা-৭, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
১০) শাসিনক কমকতা, সবা-২, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
১১) ি গত কমকতা, বােজট অিধশাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
১২) শাসিনক কমকতা, বােজট শাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
১৩) শাসিনক কমকতা, সবা শাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
১৪) ি গত কমকতা, র ানী খী িশ  ও আ জািতক 
সং া অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১৫) শাসিনক কমকতা, পিরক না-২ শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
১৬) জনাব মা: হা ান সরদার, শাসিনক কমকতা, ম 
ও কমসং ান ম ণালয়।
১৭) ি গত কমকতা, সম য় ও আদালত অিধশাখা, ম 
ও কমসং ান ম ণালয়
১৮) ি গত কমকতা, কমসং ান অিধশাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
১৯) শাসিনক কমকতা, আদালত অিধশাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
২০) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
২১) ি গত কমকতা, আ জািতক সং া অিধশাখা, ম 
ও কমসং ান ম ণালয়
২২) জনাব তাফােয়ল আহেমদ, ি গত কমকতা, ম 
ও কমসং ান ম ণালয়।
২৩) জনাব খ কার হাসান কবীর, ি গত কমকতা, 

ম ও কমসং ান ম ণালয়।
২৪) শাসিনক কমকতা, সং াপন-১ শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
২৫) ি গত কমকতা, সং াপন অিধশাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
২৬) শাসিনক কমকতা, শাসন-১ শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
২৭) শাসিনক কমকতা, আইন শাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
২৮) সহকারী িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
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২৯) শাসিনক কমকতা, ম রী বাড শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
৩০) শাসিনক কমকতা, কমসং ান শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
৩১) জনাব রতন মার দ , ি গত কমকতা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়।
৩২) শাসিনক কমকতা, িশ ণ শাখা (শাখা-৮), ম ও 
কমসং ান ম ণালয়

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৪৮/১(৩) তািরখ: ১০ চ  ১৪২৭
২৪ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) অিফস কিপ/গাড ফাইল।

২৪-৩-২০ ২১

মাঃ আির ল ইসলাম 
া ামার
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল 
www.mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.১২৭ তািরখ: 
১৪ িডেস র ২০২০

২৯ অ হাযণ় ১৪২৭

িবষয়: উ াবনীউ াবনী  উ ে ােগরউে ােগর   পাইল ংপাইল ং  ব া ব ায়নবা ব ায়ন   সেসে ।।

               উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র বািষক উ াবন কমপিরক না
২০২০-২০২১-এর ম-৬ এর ৬.১-এ আগামী ১৯-১২-২০২০ তািরেখর মে  তম এক  উ াবনী উে ােগর পাইল ং
বা বায়েনর সরকাির আেদশ জাির করার কথা উে খ রেয়েছ। তৎে ি েত গত ৩০-১১-২০২০ তািরেখ এ ম ণালেয়র
২০২০-২০২১ অথবছের অ ি ত ৩য় উ াবনী সভার কাযিববরণীর ম-২.১-এর (ক)- ত ম ও কমসং ান ম ণালয় ও
আওতাধীন দ র/সং ার সকল অিফেসর িস েজন চাটার অ যায়ী সবা দান কায ম অনলাইেনর মা েম মিনটিরং ও
বা বায়ন িনি তকরেণর ধারনা  উ াবনী উে াগ িহেসেব বা বায়েনর িস া  হীত হয়।

০২।          এমতাব ায়, ম ও কমসং ান ম ণালয় ও আওতাধীন দ র/সং ার সকল অিফেসর িস েজন চাটার
অ যায়ী সবা দান কায ম অনলাইেনর মা েম মিনটিরং ও বা বায়ন িনি তকরেণর উে াগ  বা বায়েনর

েয়াজনীয় পদে প হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২২-১২-২০২০

িসে ম এনািল
আইিস  সল

ম ও কমসং ান ম ণালয়

মাঃ আির ল ইসলাম
া ামার ও সদ  সিচব, ইেনােভশন ম, ম ও

কমসং ান ম ণালয়
ফান: ৯৫৪৬২৮৬

ইেমইল:
programmer@mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.১২৭/১(২) তািরখ: ২৯ অ হাযণ় ১৪২৭
১৪ িডেস র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়

২২-১২-২০২০
মাঃ আির ল ইসলাম 

া ামার

১
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল 
www.mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৩৬ তািরখ: 
২৮ ফ যা়ির ২০২১

১৫ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় উ াবনীউ াবনী  উ ে ােগরউে ােগর   পাইল ংপাইল ং  ব া ব ায়নবা ব ায়ন   ায়নায়ন   সেসে ।।

             উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ম ও কমসং ান ম ণালয় এবং আওতাধীন
অিধদ র/দ র/সং ার সকল অিফেসর িস েজন চাটার অ যায়ী সবা দান কায ম অনলাইেনর মা েম মিনটিরং ও
বা বায়ন িনি তকরেণর উে াগ  বা বায়েনর িনিম  এক  সফ ওয় ার তির করা হেয়েছ। উ  সফ ওয় ার
আইিস  সল-এ পাইল ং কায ম সফলভােব স  হেয়েছ।

০২।          এমতাব ায়, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র সকল শাখা এবং আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ােক উ
সফ ওয় ার বহার কের িস েজন চাটার অ যায়ী সবা দান কায ম অনলাইেনর মা েম মিনটিরং ও বা বায়ন
িনি তকরেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১-৩-২০২১

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়):
১) সকল কমকতা
২) মহাপিরদশক (ভার া ), কলকারখানা ও িত ান 
পিরদশন অিধদ র
৩) মহাপিরচালক (ভার া ), ম অিধদ র
৪) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ িমক 
ক াণ ফাউে শন
৫) মহাপিরচালক, ক ীয় তহিবল
৬) সিচব, সিচব এর দ র, িন তম ম রী বাড
৭) রিজ ার , চয়ার ান এর দ র, ম আপীল 
াই নাল

মাঃ আির ল ইসলাম
া ামার

ফান: ৯৫৪৬২৮৬
ইেমইল:

programmer@mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৩৬/১(৫) তািরখ: ১৫ ফা ন ১৪২৭
২৮ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব ( ন দািয় ), ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়

১



৪) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৫) অিফস কিপ/গাড ফাইল।

১-৩-২০২১
মাঃ আির ল ইসলাম 

া ামার

২



সব�েশষ খবর িনিধেদর অজ�ন �ান হেত পাের না : �ানীয় সরকার ম�ী  �সরাতই মুিনয়ার ঘাতক?  �সানারগাঁেয়ও �পল �ধানম�ীর উপহার  লাইট ই

চতুথ� িশ� িব�েবর চ�াল� �মাকািবলায় নতুন �যুি� উ�াবেন �জার
িদেত হেব : �ম �িতম�ী

িনজ� �িতেবদক : �ম ও কম�সং�ান �িতম�ী �বগম ম�ুজান �িফয়ান বেলেছন, চতুথ� িশ� িব�ব এর চ�াল� �মাকািবলা এবং �পক�-২০৪১ এর সফল
বা�বায়েন নতুন নতুন �যুি� উ�াবেন �বিশ �জার িদেত হেব।

সব �স�েরর কম�জীিবেদর নতুন নতুন �যুি�েত দ� হেত হেব, চতুথ� িশ� িব�েব �কান �িমক যােত কম�হীন না হয়।

িতিন আজ িবেকেল ম�ণালেয়র উ�াবনী িটম আেয়ািজত চতুথ� িশ� িব�ব এবং ইেনােভশন �শােকিসং িবষয়ক িদনব�াপী এক ভাচু��য়াল কম�শালার সমাপনী
ব�ৃতায় এসব কথা বেলন।

�ম �িতম�ী বেলন, ��াবাল িভেলজ’ এ তথ� �যুি�র সৃি�শীলতা আমােদর জ� মূল�বান স�দ। তথ� �যুি�েত উ�ত জািত আগামীর িব�েক �নতৃ� িদেব।

এই উপলি� �থেক জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমােনর �েযাগ� উ�রসূরী �ধানম�ী �শখ হািসনা ২০০৮ সােল বাংলােদশ আওয়ামীলীগ এর িনব�াচনী
ইশেতহাের িডিজটাল বাংলােদশ ও িভশন-২০২১ এর �পেরখা �কাশ কের জািতেক এক নতুন বাংলােদেশর �� �দখান। তাঁর �পেরখার মূল কথাই িছল
তথ� �যুি�ই হেব সব কম�কাে�ডর মূল হািতয়ার। আজ তা বা�বতা।

�িতম�ী বেলন, িডিজটাল বাংলােদশ এর �পকার �ধানম�ীর তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� িবষয়ক উপেদ�া সজীব আহেমদ ওয়ােজদ এর �দখােনা পেথ �ম ও
কম�সং�ান ম�ণালয় অিধকাংশ �সবা িডিজটাল �সবায় �পা�র কেরেছ।

ম�ণালেয়র সকল কায��ম অেটােমশন করা হেয়েছ, ই-ফাইিলং এর মাধ�েম অেনক ���পূণ� ফাইেলর িন�ি� করা হে�। কলকারখানা ও �িত�ান
পিরদশ�ন অিধদ�র হেত কল-কারখানার লাইেস� �দান কায��ম অনলাইেন স�� করা হে�।

LIMA নামক Apps-এর মাধ�েম কল-কারখানা ও �িত�ান পিরদশ�ন করা হে�, �িমকেদর �িবধােথ� �টাল ি� হটলাইন ন�র ১৬৩৫৭ চালু করা হেয়েছ। �ম
অিধদ�ের Writ Management System, Inventory and Requisition Management System, Online Trade Union Registration
System চালু করা হেয়েছ। এর ধারাবািহকতায় জনগণ তােদর �দারেগাড়ায় কম সমেয়, �� খরেচ এবং কম যাতায়াত কেরই স�ি� সহকাের �সবা
পাে�ন।

িডিজটাল বাংলােদেশর �িবধােক কােজ লািগেয় নতুন নতুন উ�াবনীর মাধ�েম জািতর িপতার �ে�র �সানার বাংলা এবং �শখ হািসনার �পক�-২০৪১
বা�বায়েন �ম ম�ণালয় ���পূণ� ভূিমকা রাখেব বেল �িতম�ী আশাবাদ ব�� কেরন।

ভাচু��য়াল কম�শালায় ম�ণালেয়র সিচব �ক এম আ�ুস সালাম, অিতির� সিচব ড.�রজাউল হক, সািকউন নাহার �বগম, �জবুে�সা কিরম, ড.�সিলনা আকতার,
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ�ন অিধদ�েরর মহাপিরদশ�ক �মা.নািসর উি�ন আহেমদ,�ম অিধদ�েরর মহাপিরচালক �গৗতম �মার চ�বত�ীসহ উ�াবক,
ম�ণালয় এর অধীন অিধদ�র -সং�া সমূেহর উ�াবনী িটেমর সদ�গণ অংশ �হণ কেরন।

জুন ২০, ২০২১

��িকং িনউজ :

https://banglapratidin.net/2021/06/20/%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%ae%e0%a7%87-%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4/
https://banglapratidin.net/2021/06/20/%e0%a6%a8%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%87-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%98%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%95/
https://banglapratidin.net/2021/06/20/%e0%a6%b8%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%81%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%93-%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a6%a8/
https://banglapratidin.net/2021/06/20/%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%9f-%e0%a6%87%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%82-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%b0/
https://banglapratidin.net/wp-content/uploads/2021/06/received_218503886849126.jpeg


��িকং িনউজ :



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল 
www.mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৭০ তািরখ: 
১৭ ন ২০২১

৩ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় ““ িদন াপীিদন াপী  চ থচ থ   িশিশ   িব বিব ব   এবংএবং  ইেনােভশনইেনােভশন   শােকিসংশােকিসং  িবষয়কিবষয়ক  কমশালায়কমশালায়” ” অংশ হণঅংশ হণ   সেসে ।।

             উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র উে ােগ ““ িদন াপীিদন াপী  চ থচ থ
িশিশ   িব বিব ব   এবংএবং  ইেনােভশনইেনােভশন   শােকিসংশােকিসং  িবষয়কিবষয়ক  কমশালাকমশালা ””  আগামী ২০-০৬-২০২১ তািরখ রিববার সং

িশ ণ িচ অ যায়ী অনলাইন াটফম ( ম অ াপ)-এর মা েম অ ি ত হেব (কমশালার আই,িড:
85814714640 এবং পাসওয়াড: 123456)। উ  কমশালায় ম ও কমসং ান ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী
বগম ম জান িফয়ান, এম.িপ ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেত সদয় স িত াপন কেরেছন। তাছাড়া উ
কমশালায় সভাপিত  করেবন জনাব ক, এম, আ স সালাম, সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয।় 

০২।         এমতাব ায়, উ  কমশালায় সংি  সকলেক অংশ হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

 সং ি : ০১) কমশালার জ  মেনানীত অংশ হণকারীেদর তািলকা -- ০৪ (চার) পাতা।
            ০২) িশ ণ িচ -- ০১ (এক) পাতা।

১৭-৬ -২০ ২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
১) অিতির  সিচব, ম অ িবভাগ, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
২) অিতির  সিচব (আইও), র ানী খী িশ  ও 
আ জািতক সং া অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
৪) অিতির  সিচব, উ য়ন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৫) সিচব (সম য় ও আদালত), সম য় ও আদালত 
অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৬) সিচব, আ জািতক সং া অিধশাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
৭) উপসিচব, শাসন অিধশাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়

এ.এস.এম. মহরাব হােসন
সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার

ফান: ৯৫৪৬১৬১
ইেমইল: ame@mole.gov.bd
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৮) উপ-সিচব, কমসং ান অিধশাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৯) উপসিচব, সম য় শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১০) উপসিচব, ম রী বাড শাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
১১) উপ-সিচব, র ানী খী িশ  অিধশাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
১২) িতম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, িতম ীর দ র, 

ম ও কমসং ান ম ণালয়
১৩) উপসিচব, সং াপন-১ শাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
১৪) উপসিচব, আদালত অিধশাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
১৫) উপসিচব, বােজট অিধশাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
১৬) উপসিচব, ম শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১৭) উপসিচব, িশ ণ শাখা (শাখা-৮), ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
১৮) িসিনয়র সহকারী সিচব, আইন শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
১৯) িসিনয়র সহকারী সিচব, সবা শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
২০) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
২১) িসিনয়র সহকারী সিচব, আ জািতক সং া  শাখা-১, 

ম ও কমসং ান ম ণালয়
২২) িসিনয়র সহকারী সিচব, আ জািতক সং া শাখা-২, 

ম ও কমসং ান ম ণালয়
২৩) িসিনয়র সহকারী সিচব, সং াপন-২ শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
২৪) িসিনয়র সহকারী সিচব, শাসন-১ শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
২৫) িসিনয়র সহকারী সিচব, পিরক না-১ শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
২৬) িসিনয়র সহকারী সিচব, সবা-২, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
২৭) জনাব মাঃ আকতা ল ইসলাম, ত  কমকতা, ম 
ও কমসং ান ম ণালয়।
২৮) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
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২৯) সহকারী সিচব, নারী ও িশ  ম শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
৩০) সহকারী সিচব, িতম ীর দ র, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৩১) জনাব মাঃ শাহা ি ন আহেমদ, মাননীয় িতম ীর 
সহকারী একা  সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়।
৩২) সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার , আইিস  সল, 

ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩৩) লাইে রীয়ান, লাইে রী শাখা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়
৩৪) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়
৩৫) শামীমা লতানা দয়, সহকারী পিরচালক, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়।
৩৬) হা দ মহরাব পাটওয়ারী, সহকারী পিরচালক, 

ম ও কমসং ান ম ণালয়।
৩৭) মহাপিরদশক( অিতির  সিচব), কলকারখানা ও 

িত ান পিরদশন অিধদ র
৩৮) মহাপিরচালক, ম অিধদ র
৩৯) চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, িন তম ম রী 
বাড
৪০) পিরচালক ও রিজ ার অব ড ইউিনয় , িবভাগীয় 

ম দ র, লনা
৪১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন, িহসাব ও সাধারণ), 

ম অিধদ র
৪২) পিরচালক, পিরচালক (পিরক না, পিরসং ান ও 
ত  ি ), ম অিধদ র
৪৩) উপ পিরচালক, উপ-পিরচালক ( ম ক াণ ও 
িবেনাদন), ম অিধদ র
৪৪) সহকারী পিরচালক, পিরচালেকর দ র, িবভাগীয় ম 
দ র, লনা
৪৫) সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ ), আইিস  সল, 
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৪৬) সহকারী পিরচালক , ত  ি  ও উ য়ন সল , 

ম অিধদ র
৪৭) সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ), া  শাখা, 
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৪৮) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় ম দ র, ঢাকা
৪৯) অিডঃ অিফসার , উপ পিরচালেকর দ র, িশ  স ক 
িশ ায়তন,িমেরর ডা া, লনা
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৫০) সিচব, সিচব এর দ র, িন তম ম রী বাড
৫১) রিজ ার , চয়ার ান এর দ র, ম আপীল 
াই নাল

৫২) ম পিরদশক ( া ), আইিস  সল, কলকারখানা 
ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৫৩) ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস  সল, 
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৫৪) াটিলিপকাির কাম-কি উটার অপােরটর, 
চয়ার ান এর দ র, িন তম ম রী বাড
৫৫) পিরসং ান সহকারী, িশ  শাখা, িন তম ম রী 
বাড
৫৬) ধান সহকারী/উ মান সহকারী (অিতির  দািয় ), 

শাসন শাখা, িন তম ম রী বাড
৫৭) িহসাব র ক, িহসাব শাখা, িন তম ম রী বাড
৫৮) সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা, বাংলােদশ িমক 
ক াণ ফাউে শন
৫৯) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, বাংলােদশ 

িমক ক াণ ফাউে শন
৬০) িহসাব র ক, িহসাব শাখা, বাংলােদশ িমক 
ক াণ ফাউে শন
৬১) ডাটা এি  অপােরটর, শাসন শাখা, বাংলােদশ 

িমক ক াণ ফাউে শন
৬২) সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, 
ক ীয় তহিবল
৬৩) সহকারী পিরচালক (সম য় ও আই ), সম য় ও 
আই  শাখা, ক ীয় তহিবল
৬৪) উপ-সহকারী পিরচালক ( অথ ), অথ শাখা, ক ীয় 
তহিবল
৬৫) সহকারী পিরচালক ( পনশন) (চলিত দািয় ), 
পনশন, ক ীয় তহিবল

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৭০/১(২) তািরখ: ৩ আষাঢ ়১৪২৮
১৭ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) অিফস কিপ/গাড ফাইল।

১৭-৬ -২০ ২১

. ৪



এ.এস.এম. মহরাব হােসন 
সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার

. ৫



 

৯.১ উদ্ভাবকগণকক প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সিদপত্র /কেস্ট/ পুরস্কার প্রদাি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

আইসসটি সসল 

www.mole.gov.bd 
 

২০২০-২০২১ অর্ থবৎসরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধােনাে তায়িকা 

 

ক্রম  উদ্ভাবনী ধারনার নাম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাইলত িং 
সম্পন্ন 
হয়য়য়ে? 

উদ্ভাবয়ের নাম, পদবী, ই-য়মইল, 
মমাবাইল নম্বর এবিং েমমস্থল 

ভতবষ্যৎ পতরেল্পনা 

০১. ১০-২০ গ্রেড পর্যন্ত 
ছুটিকালীন টবকল্প 
টনধযারণপূবযক আদেশ 
জারী। 

প্রশাসন শাখা হয়ি 
বাস্তবায়ন 
প্রতক্রয়াধীন।  

না শাটকলা গ্রজটরন আহদমে 
র্ুগ্নসটিব 
শ্রম ও েমমসিংস্থান মন্ত্রণালয় 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৫৫২৪১৬৯৮৮ 
ই-গ্রমইলাঃ 
s.zerinahmed@gmail.com 

মন্ত্রণালয় এবিং আওিাধীন 
অতধদপ্তর/দপ্তর/সিংস্থার 
সেল অতিয়স বাস্তবায়ন 
েরা।  

০২. শ্রম ও েমমসিংস্থান 
মন্ত্রণালয় এবিং 
আওিাধীন 
অতধদপ্তর/দপ্তর/সিংস্থার 
সেল অতিয়সর 
তসত য়েন চা মার 
অনুযায়ী মসবা প্রদান 
োযমক্রম অনলাইয়নর 
মাধযয়ম মতন তরিং ও 
বাস্তবায়ন তনতিিেরণ 

বাস্তবায়ন সম্পন্ন। 
 
একটি সফিওয়যার 
প্রস্তুত করা হদয়দছ।  

হ্াাঁ সুকান্ত বসাক 
টসদেম এনাটলে 
শ্রম ও েমমসিংস্থান মন্ত্রণালয় 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৫৫২৩৭৩৮২৪ 
ই-গ্রমইলাঃ 
sbasakmole@gmail.com 

মন্ত্রণালয় এবিং আওিাধীন 
অতধদপ্তর/দপ্তর/সিংস্থার 
সেল অতিয়স বযাবহার 
েরা এবিং তনয়তমি িথ্য 
হালনাগাদ েরা।   

০৩. DIFE এক গ্রসবা 
One Stop Service 
Mobile 
Application 

বাস্তবায়ন সম্পন্ন। 
Google 
Playstore এ 
গ্রেয়া হদয়দছ। 

হ্াাঁ টসকোর গ্রমাহাম্মে গ্রতৌটহদুল হাসান 
সহকারী মহাপটরেশযক (গ্রসইফটি) 
আইটসটি গ্রসল, প্রধান কার্যালয় 
কলকারখানা ও প্রটতষ্ঠান পটরেশযন 
অটধেপ্তর 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৭১১-৪৩৯৭১০ 
ই-গ্রমইলাঃ 
tawhidhasan@dife.gov.bd 

 

০৪. ওয়ান টিক টরদপাটিযং 
টসদেম 

বাস্তবায়ন সম্পন্ন। 
টসদেমটির মাধযদম 
বতযমাদন মাঠ পর্যায় 
গ্রেদক টবদশষ 
পটরেশযন প্রটতদবেন 
েহণ করা হদে। 

হ্াাঁ টসকোর গ্রমাহাম্মে গ্রতৌটহদুল হাসান 
সহকারী মহাপটরেশযক (গ্রসইফটি) 
আইটসটি গ্রসল, প্রধান কার্যালয় 
কলকারখানা ও প্রটতষ্ঠান পটরেশযন 
অটধেপ্তর 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৭১১-৪৩৯৭১০ 
ই-গ্রমইলাঃ 
tawhidhasan@dife.gov.bd 

 

০৫. “অদেষণ- শ্রটমদকর 
কলযাদণ সবযো  শ্রম 
কলযাণ গ্রকন্দ্র” 

পাইলটিং 
বাস্তবায়দনর 
মূলযায়ন িলমান  

হ্াাঁ ক) গ্রমাাঃ টমজানুর রহমান 
পটরিালক, টবভাগীয় শ্রম েপ্তর,খুলনা 
ই-গ্রমইলাঃ 
directorkhulna@gmail.com 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৭১২৬১৭৫৯৭  
 
খ) মাহবুব আলম 
সহকারী পটরিালক, টবভাগীয় শ্রম 
েপ্তর,খুলনা 

 

http://www.mole.gov.bd/
mailto:directorkhulna@gmail.com


ক্রম  উদ্ভাবনী ধারনার নাম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাইলত িং 
সম্পন্ন 
হয়য়য়ে? 

উদ্ভাবয়ের নাম, পদবী, ই-য়মইল, 
মমাবাইল নম্বর এবিং েমমস্থল 

ভতবষ্যৎ পতরেল্পনা 

ই-গ্রমইলাঃ 
ma_nahid@yahoo.com 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৭০৪৮৯৪৮৯১ 
 
গ) এ,গ্রক,এম গ্রমাস্তাটফজুর রহমান 
অটডও টভজযুয়াল 
অটফসার,খুলনা,আই,আর,আই 
ই-গ্রমইলাঃ 
sun.ru08@gmail.com 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৭১৭০১৪৪৬২ 
 
ঘ) গ্রমাাঃনাটজম আহদমে 
সহকারী পটরিালক,টবভাগীয় শ্রম 
েপ্তর,ঢাকা 
ই-গ্রমইলাঃ nazim@dol.gov.bd 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৭১০৫৬৫২৭৫ 

০৬. মেুতর সিংক্রান্ত 
ডা ায়বইে 

বাস্তবাতয়ি না রাইসা আিয়রাে (সতচব),  
মমাোঃ বতশর আহায়েদ 
(পতরসিংখযান সহোরী) 
তনম্নিম মেুরী মবাডম 

সম্প্রসারণ েরা 

০৭. মেুতর তেজ্ঞাসা 
(মমাবাইল অযাপস) 

বাস্তবাতয়ি না রাইসা আিয়রাে (সতচব),  
মমাোঃ বতশর আহায়েদ 
(পতরসিংখযান সহোরী) 
তনম্নিম মেুরী মবাডম 

সম্প্রসারণ েরা 

০৮. বযাংদকর মাধযদম 
গ্রবতন-ভাতা পটরদশাধ 

বাস্তবাটয়ত হদে হদয়দছ গ্রবাডয সভার টসদ্ধান্ত গ্রমাতাদবক 
বাংলাদেশ শ্রটমক কলযাণ 
ফাউদডডশন 

চলমান 

০৯. শ্রতময়ের মিৃুযেতনি 
আতথ্মে সহায়িা 
প্রদায়নর মেয়ে এেত  
তনতদমষ্ট আয়বদনপে 
প্রণয়ন   

পাইলত িং পযমায়য় 
আয়ে, মেন্দ্রীয় 
িহতবল পতরচালনা 
পর্ময়দর 
অনুয়মাদনক্রয়ম 
উদ্ভাবনী ধারনাত  
বাস্তবায়ন েরা হয়ব।  

না নামোঃ েুবায়য়র আল মামনু 
পদবীোঃ সহোরী পতরচালে  
(চলতি দাতয়ত্ব)  
মেন্দ্রীয় িহতবল 
 

ভতবষ্যয়ি আয়বদন িরমত  
আরও শ্রতমেবান্ধব েরা হয়ব 
মযয়না শ্রতময়েরা ববধ ও 
প্রয়য়ােনীয় সিংযুতি সহ 
সহয়েই আয়বদন েরয়ি 
পায়র।   

 

গ্রমাি বাস্তবাটয়ত উদ্ভাবনী ধারনা – ৯ টি এবং উদ্ভাবে – ১০ েন  

o শ্রম ও েমমসিংস্থান মন্ত্রণালয়  - ২ ত  
o কলকারখানা ও প্রটতষ্ঠান পটরেশযন অটধেপ্তর – ২ টি  
o শ্রম অতধদপ্তর – ১ ত  
o তনম্নিম মেরুী মবাডম – ২ ত    
o বাংলাদেশ শ্রটমক কলযাণ ফাউদডডশন – ১ টি 
o মেন্দ্রীয় িহতবল – ১ টি 

mailto:ma_nahid@yahoo.com
mailto:sun.ru08@gmail.com
mailto:nazim@dol.gov.bd


গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল 
www.mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৩৬ তািরখ: 
২৮ ফ যা়ির ২০২১

১৫ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় উ াবনীউ াবনী  উ ে ােগরউে ােগর   পাইল ংপাইল ং  ব া ব ায়নবা ব ায়ন   ায়নায়ন   সেসে ।।

             উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ম ও কমসং ান ম ণালয় এবং আওতাধীন
অিধদ র/দ র/সং ার সকল অিফেসর িস েজন চাটার অ যায়ী সবা দান কায ম অনলাইেনর মা েম মিনটিরং ও
বা বায়ন িনি তকরেণর উে াগ  বা বায়েনর িনিম  এক  সফ ওয় ার তির করা হেয়েছ। উ  সফ ওয় ার
আইিস  সল-এ পাইল ং কায ম সফলভােব স  হেয়েছ।

০২।          এমতাব ায়, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র সকল শাখা এবং আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ােক উ
সফ ওয় ার বহার কের িস েজন চাটার অ যায়ী সবা দান কায ম অনলাইেনর মা েম মিনটিরং ও বা বায়ন
িনি তকরেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১-৩-২০২১

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়):
১) সকল কমকতা
২) মহাপিরদশক (ভার া ), কলকারখানা ও িত ান 
পিরদশন অিধদ র
৩) মহাপিরচালক (ভার া ), ম অিধদ র
৪) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ িমক 
ক াণ ফাউে শন
৫) মহাপিরচালক, ক ীয় তহিবল
৬) সিচব, সিচব এর দ র, িন তম ম রী বাড
৭) রিজ ার , চয়ার ান এর দ র, ম আপীল 
াই নাল

মাঃ আির ল ইসলাম
া ামার

ফান: ৯৫৪৬২৮৬
ইেমইল:

programmer@mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৩৬/১(৫) তািরখ: ১৫ ফা ন ১৪২৭
২৮ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব ( ন দািয় ), ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়

১



৪) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৫) অিফস কিপ/গাড ফাইল।

১-৩-২০২১
মাঃ আির ল ইসলাম 

া ামার

২



 

৯.১ উদ্ভাবকগণকক প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সিদপত্র /কেস্ট/ পুরস্কার প্রদাি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

আইসসটি সসল 

www.mole.gov.bd 
 

২০২০-২০২১ অর্ থবৎসরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধােনাে তায়িকা 

 

ক্রম  উদ্ভাবনী ধারনার নাম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাইলত িং 
সম্পন্ন 
হয়য়য়ে? 

উদ্ভাবয়ের নাম, পদবী, ই-য়মইল, 
মমাবাইল নম্বর এবিং েমমস্থল 

ভতবষ্যৎ পতরেল্পনা 

০১. ১০-২০ গ্রেড পর্যন্ত 
ছুটিকালীন টবকল্প 
টনধযারণপূবযক আদেশ 
জারী। 

প্রশাসন শাখা হয়ি 
বাস্তবায়ন 
প্রতক্রয়াধীন।  

না শাটকলা গ্রজটরন আহদমে 
র্ুগ্নসটিব 
শ্রম ও েমমসিংস্থান মন্ত্রণালয় 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৫৫২৪১৬৯৮৮ 
ই-গ্রমইলাঃ 
s.zerinahmed@gmail.com 

মন্ত্রণালয় এবিং আওিাধীন 
অতধদপ্তর/দপ্তর/সিংস্থার 
সেল অতিয়স বাস্তবায়ন 
েরা।  

০২. শ্রম ও েমমসিংস্থান 
মন্ত্রণালয় এবিং 
আওিাধীন 
অতধদপ্তর/দপ্তর/সিংস্থার 
সেল অতিয়সর 
তসত য়েন চা মার 
অনুযায়ী মসবা প্রদান 
োযমক্রম অনলাইয়নর 
মাধযয়ম মতন তরিং ও 
বাস্তবায়ন তনতিিেরণ 

বাস্তবায়ন সম্পন্ন। 
 
একটি সফিওয়যার 
প্রস্তুত করা হদয়দছ।  

হ্াাঁ সুকান্ত বসাক 
টসদেম এনাটলে 
শ্রম ও েমমসিংস্থান মন্ত্রণালয় 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৫৫২৩৭৩৮২৪ 
ই-গ্রমইলাঃ 
sbasakmole@gmail.com 

মন্ত্রণালয় এবিং আওিাধীন 
অতধদপ্তর/দপ্তর/সিংস্থার 
সেল অতিয়স বযাবহার 
েরা এবিং তনয়তমি িথ্য 
হালনাগাদ েরা।   

০৩. DIFE এক গ্রসবা 
One Stop Service 
Mobile 
Application 

বাস্তবায়ন সম্পন্ন। 
Google 
Playstore এ 
গ্রেয়া হদয়দছ। 

হ্াাঁ টসকোর গ্রমাহাম্মে গ্রতৌটহদুল হাসান 
সহকারী মহাপটরেশযক (গ্রসইফটি) 
আইটসটি গ্রসল, প্রধান কার্যালয় 
কলকারখানা ও প্রটতষ্ঠান পটরেশযন 
অটধেপ্তর 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৭১১-৪৩৯৭১০ 
ই-গ্রমইলাঃ 
tawhidhasan@dife.gov.bd 

 

০৪. ওয়ান টিক টরদপাটিযং 
টসদেম 

বাস্তবায়ন সম্পন্ন। 
টসদেমটির মাধযদম 
বতযমাদন মাঠ পর্যায় 
গ্রেদক টবদশষ 
পটরেশযন প্রটতদবেন 
েহণ করা হদে। 

হ্াাঁ টসকোর গ্রমাহাম্মে গ্রতৌটহদুল হাসান 
সহকারী মহাপটরেশযক (গ্রসইফটি) 
আইটসটি গ্রসল, প্রধান কার্যালয় 
কলকারখানা ও প্রটতষ্ঠান পটরেশযন 
অটধেপ্তর 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৭১১-৪৩৯৭১০ 
ই-গ্রমইলাঃ 
tawhidhasan@dife.gov.bd 

 

০৫. “অদেষণ- শ্রটমদকর 
কলযাদণ সবযো  শ্রম 
কলযাণ গ্রকন্দ্র” 

পাইলটিং 
বাস্তবায়দনর 
মূলযায়ন িলমান  

হ্াাঁ ক) গ্রমাাঃ টমজানুর রহমান 
পটরিালক, টবভাগীয় শ্রম েপ্তর,খুলনা 
ই-গ্রমইলাঃ 
directorkhulna@gmail.com 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৭১২৬১৭৫৯৭  
 
খ) মাহবুব আলম 
সহকারী পটরিালক, টবভাগীয় শ্রম 
েপ্তর,খুলনা 

 

http://www.mole.gov.bd/
mailto:directorkhulna@gmail.com


ক্রম  উদ্ভাবনী ধারনার নাম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাইলত িং 
সম্পন্ন 
হয়য়য়ে? 

উদ্ভাবয়ের নাম, পদবী, ই-য়মইল, 
মমাবাইল নম্বর এবিং েমমস্থল 

ভতবষ্যৎ পতরেল্পনা 

ই-গ্রমইলাঃ 
ma_nahid@yahoo.com 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৭০৪৮৯৪৮৯১ 
 
গ) এ,গ্রক,এম গ্রমাস্তাটফজুর রহমান 
অটডও টভজযুয়াল 
অটফসার,খুলনা,আই,আর,আই 
ই-গ্রমইলাঃ 
sun.ru08@gmail.com 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৭১৭০১৪৪৬২ 
 
ঘ) গ্রমাাঃনাটজম আহদমে 
সহকারী পটরিালক,টবভাগীয় শ্রম 
েপ্তর,ঢাকা 
ই-গ্রমইলাঃ nazim@dol.gov.bd 
গ্রমাবাাঃ নং ০১৭১০৫৬৫২৭৫ 

০৬. মেুতর সিংক্রান্ত 
ডা ায়বইে 

বাস্তবাতয়ি না রাইসা আিয়রাে (সতচব),  
মমাোঃ বতশর আহায়েদ 
(পতরসিংখযান সহোরী) 
তনম্নিম মেুরী মবাডম 

সম্প্রসারণ েরা 

০৭. মেুতর তেজ্ঞাসা 
(মমাবাইল অযাপস) 

বাস্তবাতয়ি না রাইসা আিয়রাে (সতচব),  
মমাোঃ বতশর আহায়েদ 
(পতরসিংখযান সহোরী) 
তনম্নিম মেুরী মবাডম 

সম্প্রসারণ েরা 

০৮. বযাংদকর মাধযদম 
গ্রবতন-ভাতা পটরদশাধ 

বাস্তবাটয়ত হদে হদয়দছ গ্রবাডয সভার টসদ্ধান্ত গ্রমাতাদবক 
বাংলাদেশ শ্রটমক কলযাণ 
ফাউদডডশন 

চলমান 

০৯. শ্রতময়ের মিৃুযেতনি 
আতথ্মে সহায়িা 
প্রদায়নর মেয়ে এেত  
তনতদমষ্ট আয়বদনপে 
প্রণয়ন   

পাইলত িং পযমায়য় 
আয়ে, মেন্দ্রীয় 
িহতবল পতরচালনা 
পর্ময়দর 
অনুয়মাদনক্রয়ম 
উদ্ভাবনী ধারনাত  
বাস্তবায়ন েরা হয়ব।  

না নামোঃ েুবায়য়র আল মামনু 
পদবীোঃ সহোরী পতরচালে  
(চলতি দাতয়ত্ব)  
মেন্দ্রীয় িহতবল 
 

ভতবষ্যয়ি আয়বদন িরমত  
আরও শ্রতমেবান্ধব েরা হয়ব 
মযয়না শ্রতময়েরা ববধ ও 
প্রয়য়ােনীয় সিংযুতি সহ 
সহয়েই আয়বদন েরয়ি 
পায়র।   

 

গ্রমাি বাস্তবাটয়ত উদ্ভাবনী ধারনা – ৯ টি এবং উদ্ভাবে – ১০ েন  

o শ্রম ও েমমসিংস্থান মন্ত্রণালয়  - ২ ত  
o কলকারখানা ও প্রটতষ্ঠান পটরেশযন অটধেপ্তর – ২ টি  
o শ্রম অতধদপ্তর – ১ ত  
o তনম্নিম মেরুী মবাডম – ২ ত    
o বাংলাদেশ শ্রটমক কলযাণ ফাউদডডশন – ১ টি 
o মেন্দ্রীয় িহতবল – ১ টি 

mailto:ma_nahid@yahoo.com
mailto:sun.ru08@gmail.com
mailto:nazim@dol.gov.bd


গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় 

�ম অিধদ�র 
ত� ��ি� ও উ�য়ন �সল 
www.dol.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.০৪৩.৬৬.০০৭.১৯.৬৪ তািরখ: 
১৬ নেভ�র ২০২০

১ অ�হায়ণ ১৪২৭

িবষয়: �ম অিধদ�েরর ২০২০-২১ অথ � বছেরর িশ�া সফর/�িশ�ণ/নেলজ �শয়ািরং ��া�ােম কম �কত�া /কম �চারীেদর মেনানয়ন �দান
�সে�।

            উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য, �ম অিধদ�েরর ২০২০-২১ অথ � বছেরর ইেনােভশন কম �পিরক�না অ�যায়ী ০২(�ই)

িদন�াপী িশ�া সফর/�িশ�ণ/নেলজ �শয়ািরং ��া�ােম ২০/১১/২০২০ হেত ২১/১১/২০২০ ি�ঃ তািরখ �রাজ �� ও শিনবার (সকাল

৯:০০ ঘ�কা �থেক ৫:০০ ঘ�কা পয ��) �হােটল এলাফ ই�ার�াশনাল, �গ��া পেয়�, ক�বাজার অ�ি�ত হেব। উ� িশ�া সফর/

�িশ�ণ/নেলজ �শয়ািরং ��া�ােম  �ম অিধদ�রাধীন দ�রস�েহর  িন�বিণ �ত কম �কত�া/কম �চারীেক  মেনানয়ন �দান করা হেলা।

(�জ��তার িভি�েত নয়:)

�িমক নং নাম ও পদিব �কানা ম��
১ জনাব এ.�ক.এম. িমজা�র রহমান

মহাপিরচালক (অিতির� সিচব)
�ম অিধদ�র, ঢাকা িরেসাস � পাস �ন

২ জানাব সািকউন নাহার, এনিডিস
অিতির� সিচব

�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় িরেসাস � পাস �ন

৩ জনাব আ�ল লিতফ খান, এনিডিস
অিতির� মহাপিরচালক (�� সিচব)

�ম অিধদ�র, ঢাকা িরেসাস � পাস �ন

৪ জনার �কা� বশাক
িসে�ম এনািল�

�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় িরেসাস � পাস �ন

৫ জনাব �মাঃ আিম�ল হক
পিরচালক

িবভাগীয় �ম দ�র, ঢাকা অংশ�হনকারী 

৬ জনাব �মাঃ িগয়াস উি�ন
পিরচালক (��ড ইউিনয়ন)

�ম অিধদ�র, ঢাকা অংশ�হনকারী

৭ জনাব �মাঃ আ� আশরীফ মাহ�দ
পিরচালক (পিরক�না ও ত� ��ি� উ�য়ন �সল)

�ম অিধদ�র, ঢাকা অংশ�হনকারী

৮ জনাব �হা�দ নািসর উি�ন
পিরচালক

িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম অংশ�হনকারী

৯ জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান
পিরচালক

িবভাগীয় �ম দ�র, �লনা অংশ�হনকারী

১০ জনাব �মাঃ মহ�ত �হাসাইন
উপ পিরচালক

িবভাগীয় �ম দ�র, নারায়ণগ� অংশ�হনকারী

১১ জনাব �রামানা আ�ার
অিডওিভ�য়াল অিফসার

িশ� স�ক� িশ�ায়তন, চ��াম অংশ�হনকারী

১২ জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম
অিডওিভ�য়াল অিফসার

িশ� স�ক� িশ�ায়তন, টংগী
(সং��: �ম অিধদ�র, ঢাকা)

অংশ�হনকারী

১৩ জনাব �মাঃ ওয়ািলদ হাসান
অিডওিভ�য়াল অিফসার

িশ� স�ক� িশ�ায়তন, রাজশাহী অংশ�হনকারী

১৪ জনাব খােলদা জাহান
সহকারী পিরচালক

�ম অিধদ�র, ঢাকা অংশ�হনকারী



�িমক নং নাম ও পদিব �কানা ম��
১৫ জনাব ফারহানা িফেরাজ

সহকারী পিরচালক
িশ� স�ক� িশ�ায়তন, চ��াম অংশ�হনকারী

১৬ জনাব �মাঃ �সােহল আিজম
সহকারী পিরচালক

�ম অিধদ�র, ঢাকা অংশ�হনকারী

১৭ জনাব �মাঃ মাহ�ব আলম
সহকারী পিরচালক

�ম অিধদ�র, ঢাকা অংশ�হনকারী

১৮ জনাব �মাঃ �মাশাররফ �হােসন
সহকারী পিরচালক

�ম অিধদ�র, ঢাকা অংশ�হনকারী

১৯ জনাব �মাঃ শিফ�র রহমান
সহকারী পিরচালক

িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম অংশ�হনকারী

২০ জনাব অসীম �মার িব�াস
সহকারী পিরচালক

িবভাগীয় �ম দ�র, �লনা অংশ�হনকারী

২১ জনাব �মাঃ নািজম আহেমদ
সহকারী পিরচালক

�ম অিধদ�র, ঢাকা অংশ�হনকারী

২২ জনাব �মাঃ িফেরা�র রহমান
সহকারী পিরচালক

�ম অিধদ�র, ঢাকা অংশ�হনকারী

২৩ জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম
িহসাব র�ণ কম �কত�া

�ম অিধদ�র, ঢাকা অংশ�হনকারী

২৪ জানাব �মাঃ আ�ল হা�ান
গেবষনা কম �কত�া

িশ� স�ক� িশ�ায়তন, টংগী অংশ�হনকারী

২৫ জনাব আকাশ �মার ন�ী
স�টিলিপকার কাম-কি�উটার অপােরটর

�ম অিধদ�র, ঢাকা সােপাট � �াফ

২৬ জনাব �মাঃ আল ইমরান
অিফস সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক

�ম অিধদ�র, ঢাকা সােপাট � �াফ

২৭ জনাব আ�ল ওয়া�দ হাওলাদার
অিফস সহায়ক

�ম অিধদ�র, ঢাকা সােপাট � �াফ

১৬-১১-২০২০

িবতরণ :
১) অিতির� সিচব, �শাসন অ�িবভাগ, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
২) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালক এর দ�র, �ম 
অিধদ�র
৩) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
৪) পিরচালক, িবভাগীয় �ম দ�র, ঢাকা
৫) পিরচালক, পিরচালক (��ড ইউিনয়ন, সািলশী ও �িশ�ণ), �ম 
অিধদ�র
৬) পিরচালক, পিরচালক (পিরক�না, পিরসং�ান ও ত� ��ি�), 
�ম অিধদ�র
৭) পিরচালক , িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম
৮) পিরচালক, িবভাগীয় �ম দ�র,�লনা

এ.�ক.এম.িমজা�র রহমান
মহাপিরচালক (অিতির� সিচব)

�ফান: ৮৩৯১৪৬৬
ফ�া�: ৮৩৯১৪৬৭

ইেমইল: dg@dol.gov.bd



৯) উপ পিরচালক , িবভাগীয় �ম দ�র,নারায়নগ�
১০) অিডঃ অিফসার , উপ পিরচালেকর দ�র, িশ� স�ক� 
িশ�ায়তন, চ��াম
১১) অিডঃ অিফসার, িশ� স�ক� িশ�ায়তন, ট�ী, গাজী�র
১২) অিডঃ অিফসার , উপ-পিরচালেকর দ�র, িশ� স�ক� 
িশ�ায়তন, �তরখাদা, রাজশাহী।
১৩) সহকারী পিরচালক, ��ড ইউিনয়ন শাখা, �ম অিধদ�র
১৪) সহঃ পিরচালক, উপ পিরচালেকর দ�র, িশ� স�ক� িশ�ায়তন, 
চ��াম
১৫) সহকারী পিরচালক, পিরচালেকর দ�র, িবভাগীয় �ম 
দ�র,চ��াম
১৬) জনাব �মাঃ �সােহল আিজম, সহকারী পিরচালক, ঢাকা
১৭) সহকারী পিরচালক , �িশ�ণ শাখা , �ম অিধদ�র
১৮) সহকারী পিরচালক, �শাসন/সং�াপন শাখা, �ম অিধদ�র
১৯) সহকারী পিরচালক, পিরচালেকর দ�র, িবভাগীয় �ম দ�র,�লনা
২০) গেবষণা কম �কত�া, িশ� স�ক� িশ�ায়তন, ট�ী, গাজী�র
২১) সহকারী পিরচালক , ত� ��ি� ও উ�য়ন �সল , �ম অিধদ�র
২২) সহকারী পিরচালক (চলিত দািয়�), সাধারণ শাখা, �ম অিধদ�র
২৩) িহসাব র�ণ কম �কত�া, িহসাব শাখা, �ম অিধদ�র
২৪) স�টিলিপকার কাম কি�উটার অপােরটর, মহাপিরচালক এর 
দ�র, �ম অিধদ�র
২৫) অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক , ত� ��ি� ও 
উ�য়ন �সল , �ম অিধদ�র
২৬) জনাব আ�ল ওয়া�দ হাওলাদর, অিফস সহায়ক, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.০৪৩.৬৬.০০৭.১৯.৬৪/১(৬) তািরখ: ১ অ�হায়ণ ১৪২৭

১৬ নেভ�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
২) পিরচালক, পিরচালক (�শাসন, িহসাব ও সাধারণ), �ম অিধদ�র
৩) পিরচালক , িশ� স�ক� িশ�ায়তন, ট�ী, গাজী�র
৪) উপ-পিরচালক, িশ� স�ক� িশ�ায়তন, �তরখাদা, রাজশাহী।
৫) উপ-পিরচালক, িশ� স�ক� িশ�ায়তন, চ��াম
৬) অিফস কিপ।

১৬-১১-২০২০
এ.�ক.এম.িমজা�র রহমান 

মহাপিরচালক (অিতির� সিচব)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

আইসসটি সসল 

 

১০.১ ইননোনেশন টিনের পূর্ ণোঙ্গ তথ্যসহ বছরভেভিক উদ্ভোবননর  সকল তথ্য আপনলোড/ হোলনোগোদকরর্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



 



 



 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল 
www.mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.১৮ তািরখ: 
০৪ ফ যা়ির ২০২১

২১ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় একেসবাএকেসবা   পাট ােলপাট ােল   ন নন ন   সবাসবা   চা করনচা করন   সেসে ।।

উপ  িবষেয়র ি েত, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র িডিজটাল সবার আওতায় "ই ারেনট সংেযােগর মেডম ও
আ ষাি ক য় বাবদ এককালীন ৫০০০/- ( াচ হাজার) টাকা উে ালেনর আেবদন" (ফরম আইিডঃ ১৯৬) এবং সবা
সহিজকরেনর আওতায় "বাংলােদশ ম আইন ২০০৬ (সংেশািধত ২০১৮) এর িবিভ  ধারা হেত অ াহিত দােনর
আেবদন" (ফরম আইিডঃ ৯৪৩) একেসবা (https://eksheba.gov.bd/) পাটােল সি য় (LIVE) করার  
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।  

৪-২-২০ ২১

ক  পিরচালক (অিতির  সিচব)
এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম

মাঃ আির ল ইসলাম
া ামার

ফান: ৯৫৪৬২৮৬
ইেমইল:

programmer@mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.১৮/১(৪) তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৭
০৪ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব ( ন দািয় ), ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৪) অিতির  সিচব মেহাদেয়র ি গত কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়

৪-২-২০ ২১

মাঃ আির ল ইসলাম 
া ামার

. ১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল 
www.mole.gov.bd

ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.১০৮ তািরখ: 
১১ অে াবর ২০২০

২৬ আি ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

                 ম ও কমসং ান ম ণালেয়র সকল কমকতা/কমচারীেক জানােনা যাে  য, এ ম ণালেয়র ২০২০-২০২১
অথবছেরর বািষক উ াবন কমপিরক না অ যায়ী “িবিভ  িশ  িত ােনর আেবদেনর ি েত ম আইেনর িবিভ  ধারা
হেত অ াহিত দান” এবং “সরকাির গাড়ীর ির িজশন ফম” নামক সবা সহজীকরেণর উে াগ হণ করা হেয়েছ। সবা
সহজীকরেণর ত পাইল ং বা বায়েনর জ  সরকাির আেদশ িনেদশ েম জাির করা হেলা।

১৫-১০-২০২০
মাঃ আির ল ইসলাম

া ামার
ফান: ৯৫৪৬২৮৬

ইেমইল:
programmer@mole.gov.bd

ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.১০৮/১(৫১) তািরখ: ২৬ আি ন ১৪২৭
১১ অে াবর ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সকল কমকতা
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৪) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৫) অিফস কিপ/গাড ফাইল।

১৫-১০-২০২০
মাঃ আির ল ইসলাম

া ামার

১

12.1





কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পতরদর্ শন অধিদপ্তর এর বাতষ শক উদ্ভাবন কর্ শপতরকল্পনা ২০২০-২০২১

ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

তবষদ্দের র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ শক্রর্ 

(Activities) 

কর্ শসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ শসম্পাদন 

সূচদ্দকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/তনর্ শােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অসাধারর্ 
অতি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলতি 

র্ান 

চলতি 

র্াদ্দনর 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

উদ্ভাবন 

কর্ শপতরকল্পনা 

প্রণয়ন 

৮ 

১.১ বাতষ শক উদ্ভাবন কর্ শপতরকল্পনা 

প্রর্েন 
১.১.১কর্ শপতরকল্পনা প্রর্ীি িাতরখ ৫ 

৩০-৭-

২০২০ 

৪-৮-

২০২০ 

৮-৮-

২০২০ 

১১-৮-

২০২০ 

১৬-৮-

২০২০ 

১.২ বাতষ শক উদ্ভাবন কর্ শপতরকল্পনা   

র্ন্ত্রর্ালে/তবভাদ্দে প্রপ্ররর্ 

১.২.১ র্ন্ত্রর্ালে/ তবভাদ্দে 

প্রপ্রতরি 

িাতরখ 
১ 

৪-৮- 

২০২০ 

১১-৮- 

২০২০ 

১৬-৮- 

২০২০ 

২২-৮- 

২০২০ 

২৮-৮-

২০২০ 

১.৩ বাতষ শক উদ্ভাবন কর্ শপতরকল্পনা  

তথ্য বাতায়নন প্রকার্ 

১.৩.১ িথ্য বািােদ্দন 

প্রকাতর্ি 

তাধরখ 
২ 

১০-৮- 

২০২০ 

১৪-৮- 

২০২০ 

১৮-৮- 

২০২০ 

২২-৮-

২০২০ 

২৮-৮-

২০২০ 

২ 

ইদ্দনাদ্দভর্ন টিদ্দর্র 

সভা 
৬ 

২.১ ইদ্দনাদ্দভর্ন টিদ্দর্র সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ সভা অনুতষ্ঠি 

সংখ্যা 

 
৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইদ্দনাদ্দভর্ন টিদ্দর্র সভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবােন 
২.২.১  তসদ্ধান্ত বাস্তবাতেি % ২ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৩ 

উদ্ভাবন খানত 

(ক াড নম্বর - 

৩২৫৭১০৫) বরাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ শক্রর্ 

বাস্তবােদ্দন বাদ্দেট  বরাে 
৩.১.১ বাদ্দেট বরােকৃি টাকা (লক্ষ্) ২ ৩ ২ ১ - - 

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ শক্রর্ 

বাস্তবােদ্দন বরােকৃি অর্ শ ব্যে 

৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত 

কার্ শক্রর্ বাস্তবােদ্দন 

বরােকৃি অর্ শ ব্যতেি 

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪ সক্ষ্র্িা বৃতদ্ধ ৯ 

৪.১ উদ্ভাবন ও প্রসবা সহতেকরর্ 

তবষদ্দে এক তদদ্দনর কর্ শর্ালা/ 

প্রসতর্নার 

৪.১.১ কর্ শর্ালা/ প্রসতর্নার 

অনুতষ্ঠি 
সংখ্যা ৩ ২ ১ - - - 

৪.২ উদ্ভাবদ্দন সক্ষ্র্িা বৃতদ্ধর 

লদ্দক্ষ্য দুই তদদ্দনর প্রতর্ক্ষ্র্ 

আদ্দোেন 

৪.২.১ প্রতর্ক্ষ্র্ আদ্দোতেি 
সংখ্যা 

(েন) 
৩ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ 

৪.৩ প্রসবা সহতেকরদ্দর্ সক্ষ্র্িা 

বৃতদ্ধর লদ্দক্ষ্য দুই তদদ্দনর প্রতর্ক্ষ্র্ 

আদ্দোেন 

৪.৩.১ প্রতর্ক্ষ্র্ আদ্দোতেি 

সংখ্যা 

(েন) 
৩ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ 

৫ 

স্বীে দপ্তদ্দরর প্রসবাে 

উদ্ভাবনী ধারর্া/ 
৪ 

৫.১ উদ্ভাবনী উদ্দযাে/ধারর্া 

আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্দযাদ্দের 

িাতলকা িথ্য বািােদ্দন 
িাতরখ ৪ 

৩-১১-

২০২০ 

৫-১১-

২০২০ 

১০-১১-

২০২০ 

১৭-১১-

২০২০ 

২০-১১-

২০২০ 

13.1



ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

তবষদ্দের র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ শক্রর্ 

(Activities) 

কর্ শসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ শসম্পাদন 

সূচদ্দকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/তনর্ শােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অসাধারর্ 
অতি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলতি 

র্ান 

চলতি 

র্াদ্দনর 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

উদ্দযাে আহবান, 

র্াচাই – বাছাই -

সংক্রান্ত কার্ শক্রর্ 

ধরর্াগুদ্দলা  র্াচাই-বাছাইপূব শক 

িাতলকা িথ্য বািােদ্দন প্রকার্ 

প্রকাতর্ি 

৬ 

উদ্ভাবনী উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং 

বাস্তবােন 

৬ 

৬.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী 

উদ্দযাদ্দের পাইলটিং বাস্তবােদ্দনর 

সরকাতর আদ্দদর্ োতর 

৬.১.১ পাইলটিং 

বাস্তবােদ্দনর আদ্দদর্ 

োতরকৃি 

িাতরখ ৩ 
১৯-১২-

২০২০ 

২৪-১২-

২০২০ 

৩০-১১-

২০২০ 

৫-১-

২০২১ 

১০-১-

২০২১ 

৬.২ উদ্ভাবনী উদ্দযাদ্দের পাইলটিং 

বাস্তবােন মূল্যায়ন 

৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবােন 

মূল্যাধয়ত 
তাধরখ ৩ 

১-০৩- 

২০২১ 

৫-৩- 

২০২১ 

১০-৩- 

২০২১ 

১৫-৩- 

২০২১ 

১৯-৩- 

২০২১ 

৭ 

উদ্ভাবন প্রদর্ শনী 

(প্রর্াদ্দকতসং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবন 

র্ন্ত্রর্ালে/তবভাে কর্তশক 

আদ্দোতেি প্রদর্ শনীদ্দি 

(প্রর্াদ্দকতসং) অংশগ্রহণ 

৭.১.১ আদ্দোতেি উদ্ভাবন 

প্রদর্ শনীদ্দি অংর্গ্রহর্ 
িাতরখ ৬ 

১৫-০৫-

২০২১ 

২২-৫-

২০২১ 

২৯-৫-

২০২১ 

১০-৬-

২০২১ 

১৫-৬-

২০২১ 

৮ 

উদ্ভাবনী উদ্দযাে 

আঞ্চতলক ও 

োিীে পর্ শাদ্দে 

বাস্তবােন 

৮ 

৮.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী 

উদ্দযাে আঞ্চতলক/ োিীে পর্ শাদ্দে 

বাস্তবােন 

৮.১.১ বাস্তবােদ্দনর েন্য 

অতিস আদ্দদর্ োতরকৃি 

 

িাতরখ 
৮ 

 

১০-৬-

২০২১ 

১৬-৬-

২০২১ 

২০-৬-

২০২১ 

২৫-৬-

২০২১ 

৩০-৬-

২০২১ 

৯ 

স্বীকৃতি বা 

প্রকণাদনা প্রদান 
৭ 

৯.১ উদ্ভাবকের্দ্দক প্রর্ংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠাতনক পত্র/সনদপত্র 

/দ্দক্রস্ট/ পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রর্ংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাতনক পত্র/ 

সনদপত্র /দ্দক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদানকৃি 

সংখ্যা 

(জন) 
৩ ২ ১ - - - 

৯.২ উদ্ভাবকের্দ্দক কদনশ তর্ক্ষ্া 

সির/প্রতর্ক্ষ্র্ /নদ্দলে প্রর্োতরং  

প্রপ্রাগ্রাদ্দর্ প্রপ্ররর্ 

৯.২.১ তর্ক্ষ্া সির/ 

প্রতর্ক্ষ্র্/নদ্দলে প্রর্োতরং  

প্রপ্রাগ্রাদ্দর্ প্রপ্রতরি 

সংখ্যা 

(েন) 
২ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ 

৯.৩ উদ্ভাবন  ার্ যক্রনের সনে 

সম্পৃক্ত  ে য তযাগণন  তবদ্দদদ্দর্ 

তর্ক্ষ্া সির/ প্রতর্ক্ষ্র্ /নদ্দলে 

প্রর্োতরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দর্ প্রপ্ররর্ 

৯.৩.১ তর্ক্ষ্া সির/ 

প্রতর্ক্ষ্র্/নদ্দলে প্রর্োতরং  

প্রপ্রাগ্রাদ্দর্ প্রপ্রতরি 

সংখ্যা 

(জন) 
২ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৬ 

১০ 

তথ্য 

বাতায়নহালনাগাদ

 রণ 

৮ 

১০.১ ইননানেশন টিনের পূণ যাে 

তথ্যসহ বছরধেধি  উদ্ভাবননর  

স ল তথ্য আপনলাড/ 

১০.১.১ উদ্ভাবননর তথ্য 

আপনলাডকৃত/ 

হালনাগাদকৃত 

ধনয়ধেত 

(%) 
৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 



ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

তবষদ্দের র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ শক্রর্ 

(Activities) 

কর্ শসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ শসম্পাদন 

সূচদ্দকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/তনর্ শােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অসাধারর্ 
অতি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলতি 

র্ান 

চলতি 

র্াদ্দনর 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

হালনাগাদ রণ 

১০.২ বছরধেধি  পাইলট ও 

বাস্তবাধয়ত কসবা সহধজ রনণর 

তথ্য   আপনলাড/ হালনাগাদ রণ 

 

১০.২.১ কসবা 

সহধজ রনণর তথ্য 

আপনলাড/ হালনাগাদকৃত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 

১০.৩ বাস্তবাধয়ত ধডধজটাল-

কসবার তথ্য   আপনলাড/ 

হালনাগাদ রণ 

 

১০.৩.১ ধডধজটাল-কসবার 

তথ্য আপনলাড/ 

হালনাগাদকৃত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 

১১ 
ধডধজটাল কসবা 

ততধর ও বাস্তবায়ন 
৪ 

১১.১ ন্যূনতে এ টি ধডধজটাল 

কসবা ততধর ও বাস্তবায়ন  রা 

 

১১.১.১ এ টি ধডধজটাল 

কসবা বাস্তবাধয়ত 
তাধরখ ৪ 

১৫-২-

২০২১ 

১৫-৩-

২০২১ 

৩১-৩-

২০২১ 

৩০-৪-

২০২১ 

৩০-৫-

২০২১ 

১২ কসবা সহধজ রণ ৮ 

১২.১ ন্যূনতে এ টি কসবা পদ্ধধত 

সহধজ রনণর পাইলটিং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ সহধজ রনণর 

পাইলটিং বাস্তবায়ননর 

অধিস আনদশ জাধরকৃত 

 

তাধরখ ৪ 
১৫-১০- 

২০২০ 

২০-১০- 

২০২০ 

২৪-১০- 

২০২০ 

২৮-১০- 

২০২০ 

৩০-১০- 

২০২০ 

১২.২ ন্যূনতে এ টি কসবা পদ্ধধত 

সহধজ রণ সারানদনশ সম্প্রসারণ/ 

করধিন শন 

১২.২.১ কসবা সহধজ রণ   

বাস্তবায়নন চুড়ান্ত অধিস 

আনদশ জাধরকৃত 

 

তাধরখ ৪ 
১৫-০৪-

২০২১ 

৩০-৪-

২০২১ 

১৫-৫-

২০২১ 

৩০-৫-

২০২১ 

১৫-৬-

২০২১ 

১৩ পধরবীক্ষণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবনগনণর উদ্ভাবনী 

উনযাগ বাস্তবায়ন  ে যপধর ল্পনা 

( ূানলণ্ডার) প্রণয়ন  ার্ যক্রে 

পধরবীক্ষণ 

১৩.১.১ উদ্ভাবনগনণর 

উদ্ভাবনী উনযাগ বাস্তবায়ন 

 ে যপধর ল্পনা প্রণীত 

 

িাতরখ ৩ 
১৯-১২-

২০২০ 

২৪-১২-

২০২০ 

৩০-১২-

২০২০ 

৫-১-

২০২১ 

১০-১-

২০২১ 

১৩.২  উদ্ভাবনী উনযাগ বাস্তবায়ন 

অগ্রগধত পধরবীক্ষণ 

১৩.২.১ উদ্ভাব গনণর 

সনে উদ্ভাবনী উনযাগ 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত ধবষনয় 

টিনের সো আনয়াধজত 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

১৩.৩ র্াঠ পর্ শাদ্দে চলর্ান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সদ্দরেতর্ন 

পতরদর্ শন ও প্রদ্দোেনীে সহােিা 

প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পতরদর্ শনকৃি এবং সহােিা 

প্রদানকৃি 

সংখ্যা 

( য়টি) 
২ ২ ১ - - - 

১৪  ৭ ১৪.১ বাস্তবাতেি উদ্ভাবনী ১৪.১.১ ডকুদ্দর্দ্দের্ন   ৪ ২০-০৫- ২৫-৫- ৩১-৫- ১০-৬- ১৫-৬-



ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

তবষদ্দের র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ শক্রর্ 

(Activities) 

কর্ শসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ শসম্পাদন 

সূচদ্দকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/তনর্ শােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অসাধারর্ 
অতি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলতি 

র্ান 

চলতি 

র্াদ্দনর 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ডকুনেনেশন  

প্র াশনা 

উদ্দযাদ্দের ডকুদ্দর্দ্দের্ন তিতর ও 

প্রকার্না (পাইলট ও সম্প্রসাতরি) 

প্রকাতর্ি িাতরখ ২০২১ ২০২১ ২০২১ ২০২১ ২০২১ 

১৪.২ কসবা সহধজ রনণর 

ডকুনেনেশন তিতর ও প্রকার্না 

১৪.২.১ ডকুনেনেশন 

প্র াধশত 
তাধরখ ৩ 

২০-০৫-

২০২১ 

২৫-৫-

২০২১ 

৩১-৫-

২০২১ 

১০-৬-

২০২১ 

১৫-৬-

২০২১ 

১৫ 

উদ্ভাবন 

কর্ শপতরকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন পতরকল্পনার অধ শ-

বাতষক স্ব-মূল্যােন 

১৫.১.১ অধ শ- বাতষ শক 

প্রধতনবদন স্ব-মূল্যাতেি 

িাতরখ 
৩ 

৩০-১-

২০২১ 

৫-২-

২০২১ 

১০-২-

২০২১ 

১৭-২-

২০২১ 

২০-২-

২০২১ 

১৫.২  উদ্ভাবন  ে যপতরকল্পনার 

অধ শ- বাতষ শক মূল্যােন প্রতিদ্দবদন 

র্ন্ত্রর্ালে/ তবভাদ্দে প্রপ্ররর্ 

১৫.২.১ অধ শ- বাতষ শক 

মূূ্ল্যােন  প্রতিদ্দবদন 

প্রপ্রতরি 

িাতরখ 
১ 

৫-২-

২০২১ 

১০-২-

২০২১ 

১৭-২-

২০২১ 

২০-২-

২০২১ 

২৫-২-

২০২১ 

১৫.৩ উদ্ভাবন  ে যপতরকল্পনার 

বাতষক স্ব-মূল্যােন 

১৫.৩.১ বাতষ শক মূল্যােন 

প্রতিদ্দবদন প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ 
৩ 

১৫-৭-

২০২১ 

২০-৭-

২০২১ 

২৩-৭-

২০২১ 

২৬-৭-

২০২১ 

৩০-৭-

২০২১ 

১৫.৪ উদ্ভাবন  ে যপতরকল্পনার 

বাতষক স্ব-মূল্যােন প্রতিদ্দবদন  

র্ন্ত্রর্ালে/ তবভাদ্দে প্রপ্ররর্ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   

প্রতিদ্দবদন প্রপ্রতরি 

িাতরখ 
১ 

২০-৭-

২০২১ 

২৩-৭-

২০২১ 

২৬-৭-

২০২১ 

৩০-৭-

২০২১ 

৫-৮-

২০২১ 
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৩।       পিরেশেষ সভায় অ  কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক কেরানাকািলন সমেয় া িবিধ মেন চলার
িনেদশনা দান কের এবং ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

বগম জ ে ছা কিরম 
অিতির  সিচব ও চীফ ইেনােভশন অিফসার,

ম ও কমসং ান ম ণালয়

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৩৪ তািরখ: 
১৮ ফ যা়ির ২০২১

৫ ফা ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরদশক (ভার া ), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২) মহাপিরচালক (ভার া ), ম অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, ক ীয় তহিবল
৪) সিচব ( ন দািয় ), শাসন অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৫) উপসিচব (অিতির  দািয় ), পিরক না অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৬) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৭) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৮) সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৯) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক ( শাসন) এর দ র, বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
১০) সিচব, সিচব এর দ র, িন তম ম রী বাড
১১) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১২) অিফস কিপ/ গাড ফাইল

 

মাঃ আির ল ইসলাম 
া ামার

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল

ম ও কমসং ান ম ণালেয়র ২০২০-২০২১ অথ বছের অ ি ত ৩য় উ াবনী সভার কাযিববরণী

সভাপিত সািকউন নাহার বগম এনিডিস 
 অিতির  সিচব ও চীফ ইেনােভশন অিফসার, ম ও কমসং ান ম ণালয়

সভার তািরখ ৩০ নেভ র ২০২০
সভার সময় বলা ০৩.০০টা

ান ম ভা য়াল িম ং ম
উপি িত পিরিশ -ক
২।       সভাপিত ম ণালয় এবং ম ণালেয়র আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ার ইেনােভশন ম-এর সদ েদর াগত
জািনেয় সভার আেলাচনা  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম কিম র সদ  সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র

া ামার সভার কাযপ  উপ াপন কেরন। সভায় এ ম ণালয় এবং আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ার ২০২০-২০২১ অথ
বছেরর বািষক উ াবনী কমপিরক না এবং আইিস  নীিতমালা-২০১৮-এর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করা হয়।
সভায় এ ম ণালেয়র উ াবনী েমর সদ  এবং  সিচব ( শাসন) জনাব আিজ ি ন িব াস বেলন য, নাগিরক সবায়
উ াবেনর ফেল সবার নগত মান ি  পায়, সবা দান সহজতর হয় এবং সবা হীতার অেথর সা য় হয়। তাই এ
ম ণালয় এবং আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ার সকল সবা দান ি য়া িকভােব সহজতর এবং জনবা ব করা যায় স
িবষেয় ইেনােভশন মেক সেচ  থাকেত হেব। সভায় আেলাচনা শেষ সবস িত েম িনে া  িস া  হীত হয়।

ম আেলাচনা ও িস া বা বায়নকারী

২.১

ম ণালেয়র ে  িনে া  িতন  ধারণা যথা েম উ াবনী আইিডয়া, 
সবাসহজীকরন এবং িডিজটাল সবা িহসােব বাছাই করা হয়।

ক) উ াবনী আইিডয়াঃ ম ও কমসং ান ম ণালয় ও আওতাধীন দ র/সং ার 
সকল অিফেসর িস েজন চাটার অ যায়ী সবা দান কায ম অনলাইেনর 
মা েম মিনটিরং ও বা বায়ন িনি তকরণ।
খ) সবাসহজীকরনঃ বাংলােদশ ম আইন ২০০৬ (সংেশাধনী-২০১৮)-এর িবিভ  
ধারা হেত িশ  িত ান স হেক ােদর আেবদন অ যায়ী অ াহিত দান 
িবষয়ক সবা সহজীকরণ।
গ) িডিজটাল সবাঃ ই ারেনট সংেযােগর েয়াজনীয় মেডম এবং আ ষাি ক 

য় উে ালেনর আেবদন ফরম িডিজটালাইজড করা। 

ম ণালেয়র ইেনােভশন ম

২.২

কলকারখান ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর ে  িনে া  িতন  ধারণা 
যথা েম উ াবনী আইিডয়া, সবাসহজীকরন এবং িডিজটাল সবা িহসােব বাছাই 
করা হয়।
ক) উ াবনী আইিডয়াঃ DIFE এক সবা One Stop Service 
Mobile Application.
খ) সবাসহজীকরনঃ ওয়ান ি ক িরেপা ং িসে ম।
গ) িডিজটাল সবাঃOnline Based Requisition and 
Inventory Management System. 

কলকারখানা ও িত ান 
পিরদশন অিধদ র-এর 
ইেনােভশন ম

. ১

2.1



২.৩

ম অিধদ েরর ািবত উ াবনী আইিডয়া  তােদর সংি  না হওয়ায় তা 
বািতল কের িনে া  ই  সবাসহজীকরন এবং িডিজটাল সবা িহসােব বাছাই 
করা হয়।
ক) উ াবনী আইিডয়াঃ ম অিধদ র হেত ািবত ইেনােভশন আইিডয়া বািতল 
করা হয় এবং ােদর জ রীভােব ন ন কের নতম এক  ইেনােভশন আইিডয়া 

রেণর জ  িনেদশনা দান করা হয়।
খ) সবাসহজীকরনঃ ড ইউিনয়েনর গঠনত  সংেশাধন ি য়া সহজীকরন।
গ) িডিজটাল সবাঃ াগার সবার আ িনকায়ন। 

ম অিধদ েরর ইেনােভশন ম

২.৪

ক ীয় তহিবেলর ে  িনে া  িতন  ধারণা যথা েম উ াবনী আইিডয়া, 
সবাসহজীকরন এবং িডিজটাল সবা িহসােব বাছাই করা হয়।

ক) উ াবনী আইিডয়াঃ িমেকর জিনত অ দান াি  ফরম তির।
খ) সবাসহজীকরনঃ ক ীয় তহিবেল কমরত কমকতা-কমচািরেদর বতন দান 

ি য়া সহিজকরন।
গ) িডিজটাল সবাঃ িডিজটাল হািজরা চা করন। 

ক ীয় তহিবেলর ইেনােভশন 
ম

 ২.৫
উ াবন এবং সবা সহিজকরেনর িশ ণ এবং কমশালা আেয়াজেনর লে  

িত  দ র স া  িশ ণ িশিডউল তরী কের আগামী ১৫ িদেনর মে  
ম ণালেয় রণ করেব। 

ম ণালয় এবং ম ণালেয়র 
আওতাধীন 
অিধদ র/দ র/সং ার 
ইেনােভশন ম

২.৬ 

আইিস  নীিতমালা-২০১৮-এর অে াবর'২০-িডেস র'২০ মােসর বা বায়ন 
অ গিত ০৫/০১/২০২১ তািরেখর মে  আবি কভােব ম ণালেয় রণ করেত 
হেব। িত  চেকর বা বায়ন অ গিতর হার শতকরায় কাশ করেত হেব, 

েয়াজেন ম ণালেয়র মািসক িতেবদন অ সরন করা যেত পাের। 

ম ণালেয়র আওতাধীন সকল 
অিধদ র/দ র/সং ারইেনােভশন 

ম

২.৭ মাননীয় িতম ী এবং সিচব মেহাদেয়র বানী অিত ত সং হ কের ইেনােভশন 
সং া  কাশনা স  করেত হেব। 

ম ণালেয়র ইেনােভশন ম

২.৮

ম অিধদ র এবং বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন-এর ইেনােভশন ম 
মি পিরষদ িবভােগর াপন অ সাের গঠন করা হয় নাই, ারা মি পিরষদ 
িবভােগর িনেদশনা মাতােবক ইেনােভশন ম নগঠন কের ম ণালয়েক ত 
অবিহত করেব।

ম অিধদ র এবং বাংলােদশ 
িমক ক াণ ফাউে শন-এর 

ইেনােভশন ম

২.৯

িত  অিধদ র/দ র/সং ার   দ েরর ত বাতায়ন   িনয়িমত পিরবী ন 
কের ম ণালয় হেত ত ত চকিল  অ সােরহালনাগাদকরেত হেব। 
ত বাতায়ন হালনাগাদ করার িনিম  কািরগির সহায়তার েয়াজন হেল 
ম ণালেয়র া ামার জনাব মাঃ আির ল ইসলাম-এর সােথ যাগােযাগ করেত 
হেব।

জনাব মাঃ আির ল ইসলাম, 
া ামার এবং ম ণালেয়র 

আওতাধীন সকল 
অিধদ র/দ র/সং ার 
ইেনােভশন ম

৩।       পিরেশেষ সভায় অ  কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক কেরানাকালীন সমেয় া িবিধ মেন চলার
িনেদশনা দান কের এবং ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

সািকউন নাহার বগম এনিডিস 
অিতির  সিচব ও চীফ ইেনােভশন অিফসার,

ম ও কমসং ান ম ণালয়

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.১২৩ তািরখ: 
০৭ িডেস র ২০২০

২২ অ হাযণ় ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 

. ২



১) মহাপিরদশক, মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২) মহাপিরচালক, ম অিধদ র
৩) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
৪) চয়ার ান (অিতির  দািয় ), চয়ার ান এর দ র, িন তম ম রী বাড
৫) মহাপিরচালক, ক ীয় তহিবল
৬) সিচব, শাসন অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৭) উপসিচব, পিরক না অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৮) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৯) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১০) রিজ ার, চয়ার ান এর দ র, ম আপীল াই নাল
১১) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১২) অিফস কিপ/গাড ফাইল
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল

ম ও কমসং ান ম ণালেয়র ২০২০-২০২১ অথ বছের অ ি ত ১ম উ াবনী সভার কাযিববরণী

সভাপিত সািকউন নাহার বগম এনিডিস 
 অিতির  সিচব ও চীফ ইেনােভশন অিফসার, ম ও কমসং ান ম ণালয়

সভার তািরখ ১২ লাই ২০২০
সভার সময় বলা ১২.০০টা

ান ম ভা য়াল িম ং ম
উপি িত পিরিশ -ক
২।       সভাপিত ম ণালয় এবং ম ণালেয়র আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ার ইেনােভশন ম-এর সদ েদর াগত
জািনেয় সভার আেলাচনা  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম কিম র সদ  সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র

া ামার সভার কাযপ  উপ াপন কেরন। সভায় এ ম ণালয় এবং আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ার ২০১৯-২০২০ অথ
বছেরর বািষক উ াবনী কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করা হয়। পযােলাচনাে  দখা যায় য, ম ণালয়সহ
অিধদ র/দ র/সং া কািভড মহামারীর কারেন মাচ/২০ মাস হেত ম ২০২০ পয  সাধারন  এবং পরবত েত সীিমত
পিরসের অিফস চা  থাকায় কমপিরক না অ যায়ী বা বায়ন অ গিত িক  ে  যমন, িশ ণ, ওয়াকশপ, অিফস
পিরদশন, নেলজ শয়ািরং এবং িবেদশ িশ ণ কায মস হ বা বায়ন করেত পাের িন। তেব িক  ে  সেচতন এবং
আ িরক থাকেল কমপিরক না বা বায়ন করা স ব িছল মেম সভাপিত ফাকাল পেয়  কমকতাগনেক অবিহত কেরন।
এে ি েত, ম ণালয় এবং অিধদ র/দ র/সং ার ইেনােভশন েমর সকল কমকতা বািষক উ াবিন কমপিরক না
২০১৯-২০২০ এর অসমা  কায ম তসমেয় শষ করার এবং বািষক উ াবিন কমপিরক না ২০২০-২০২১ বা বায়েন
আেরা আ িরক হওয়ার আ ান জানান। সভায় আেলাচনা শেষ সবস িত েম িনে া  িস া  হীত হয়।

ম আেলাচনা ও িস া বা বায়নকারী
২.১ বািষক উ াবিন কমপিরক না ২০১৯-২০২০ এর আওতায় যসকল উ াবনী 

ধারণা, সবাসহজীকরন এবং িডিজটাল সবা চা করন-এর উে াগ হণ করা 
হেয়েছ িক  একখেনা শষ হয় নাই তা আগামী ১ মােসর মে  শষ করেত হেব।

ম ণালয় এবং ম ণালেয়র 
আওতাধীন 
অিধদ র/দ র/সং ারইেনােভশন 

ম
২.২ অিধদ র/দ র/সং ারবািষক উ াবিন কমপিরক না ২০২০-২০২১ ণয়ন কের 

আগামী ২২/০৭/২০২০ তািরেখর মে  ম ণালেয় রণ করেত হেব।
ম ণালেয়র আওতাধীন 
অিধদ র/দ র/সং ারইেনােভশন 

ম
২.৩ ম ণালেয়র বািষক উ াবিন কমপিরক না ২০২০-২০২১ ণয়ন কের আগামী 

৩০/০৭/২০২০ তািরেখর মে  মি পিরষদ িবভােগ রণ করেত হেব।
ম ণালেয়রইেনােভশন ম

২.৪ িত  অিধদ র/দ র/সং ার   দ েরর ত বাতায়ন   িনয়িমত পিরবী ন 
কের ম ণালয় হেত ত ত চকিল  অ সােরহালনাগাদকরেত হেব। 
ত বাতায়ন হালনাগাদ করার িনিম  কািরগির সহায়তার েয়াজন হেল 
ম ণালেয়র া ামার জনাব মাঃ আির ল ইসলাম-এর সােথ যাগােযাগ করেত 
হেব।

জনাব মাঃ আির ল ইসলাম, 
া ামার এবং ম ণালেয়র 

আওতাধীন সকল 
অিধদ র/দ র/সং ার 
ইেনােভশন ম

৩।       পিরেশেষ সভায় অ  কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক কেরানাকািলন সমেয় া িবিধ মেন চলার
িনেদশনা দান কের এবং ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
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সািকউন নাহার বগম এনিডিস 
অিতির  সিচব ও চীফ ইেনােভশন অিফসার,

ম ও কমসং ান ম ণালয়

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.৩৭ তািরখ: 
২৫ লাই ২০২০

১০ াবণ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরদশক, মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২) মহাপিরচালক, ম অিধদ র
৩) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
৪) চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, িন তম ম রী বাড
৫) মহাপিরচালক, ক ীয় তহিবল
৬) উপ-সিচব, র ানী খী িশ  অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৭) িসিনয়র সহকাির ধান, পিরক না-১ শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৮) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৯) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১০) রিজ ার, চয়ার ান এর দ র, ম আপীল াই নাল
১১) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১২) অিফস কিপ/গাড ফাইল
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii
gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv



evYx

†eMg gbœRvb mywdqvb, Ggwc

gvbbxq cÖwZgš¿x
kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

y

(†eMg gbœRvb mywdqvb, Gg.wc)
cÖwZgš¿x

y

 kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi D™¢vebx wU‡gi m`m¨MY Zv‡`i m„Rbkxj Kv‡Ri mdjZv ¯^viK we‡kl cÖKvkbv 
ÒD™¢vebÓ cÖKvk Ki‡Z hv‡”Q †R‡b Avwg AZ¨šÍ Lywk n‡qwQ|

 Ô‡M vevj wf‡jRÕ G Z_¨ cÖhyw³i m„wókxjZv Avgv‡`i Rb¨ g~j¨evb m¤ú`| Z_¨ cÖhyw³‡Z DbœZ RvwZ AvMvgxi 
wek¦‡K †bZ„Z¡ w`‡e| GB Dcjwä †_‡K RvwZi wcZv e½eÜy †kL gywReyi ingv‡bi my‡hvM¨ DËim~ix gvbbxq cÖavbgš¿x 
Rb‡bÎx †kL nvwmbv 2008 mv‡j evsjv‡`k AvIqvgxjxM Gi wbe©vPbx Bk‡Znv‡i wWwRUvj evsjv‡`k I wfkb-2021 
Gi iƒc‡iLv cÖKvk K‡i RvwZ‡K GK bZyb evsjv‡`‡ki ¯^cœ †`Lvb| Zuvi iæc‡iLvi g~j K_vB wQj Z_¨ cÖhyw³B n‡e 
me Kg©Kv‡Ûi g~j nvwZqvi| AvR Zv ev¯ÍeZv|

 AvR mviv‡`‡k BDwbqb ch©šÍ dvBevi AcwUK K¨vej ¯’vcb, mv‡o AvU nvRvi wfwWI Kbdv‡iwÝs wm‡÷g ¯’vcb, 
wUqvi †dvi WvUv †m›Uvi ¯’vcb, 26 nvRvi †cvU©vj ˆZixKiY, miKvwi `ß‡i B-bw_i cÖPjb, †`ke¨vcx wk¶v 
cÖwZôvbmg~‡n †kL iv‡mj wWwRUvj j¨ve ¯’vcb, †kL Kvgvj BbwKD‡ekb †m›Uvi ¯’vcb, mdUIq¨vi †UK‡bvjwR cvK© 
¯’vcb, bvixi ¶gZvq‡b Z_¨ Avcv-i cÖPjb, 999 wKsev 333 †mevi cÖPjb, B-wRwc, ivR¯^ Avni‡Y B-f¨vU, B-wUb, 
B-cvm‡cvU©, B-bvgRvix BZ¨vw` GB wWwRUvj evsjv‡`‡kiB dmj| AvR K‡ivbv gnvgvix cwiw¯’wZ‡Z AbjvBb wfwËK 
wk¶v, e¨emv evwYR¨, K…wl, ¯^v¯’¨ mPj ivLv m¤¢e n‡q‡Q| B-f¨vU, B-wU‡bi gva¨‡g ivR¯^ AvniY m¤¢e n‡q‡Q, 
B-dvBwjs Gi gva¨‡g miKvwi `ß‡ii mg¯Í KvR m¤úv`b Kiv hv‡”Q|

 wWwRUvj evsjv‡`k Gi iæcKvi gvbbxq cÖavbgš¿xi Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ welqK Dc‡`óv mRxe Avn‡g` 
Iqv‡R` Gi †`Lv‡bv c‡_ kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq AwaKvsk †mev wWwRUvj †mevq iƒcvšÍi K‡i‡Q| gš¿Yvj‡qi 
mKj Kvh©µg A‡Uv‡gkb Kiv n‡q‡Q, B-dvBwjs Gi gva¨‡g A‡bK ̧ iæZ¡c~Y© dvB‡ji wb¯úwË Kiv n‡”Q| KjKviLvbv 
I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi n‡Z Kj-KviLvbvi jvB‡mÝ cÖ`vb Kvh©µg AbjvB‡b m¤úbœ Kiv n‡”Q| LIMA bvgK 
Apps-Gi gva¨‡g Kj-KviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Kiv n‡”Q, kªwgK‡`i myweav‡_© †Uvj wd« nUjvBb b¤^i 16357 
Pvjy Kiv n‡q‡Q| kªg Awa`ß‡i Writ Management System, Inventory and Requisition Management 
System, Online Trade Union Registration System Pvjy Kiv n‡q‡Q| Gi avivevwnKZvq RbMY Zv‡`i 
†`vi‡Mvovq Kg mg‡q, ¯^í Li‡P Ges Kg hvZvqvZ K‡iB mš‘wó mnKv‡i †mev cv‡”Qb|

 wWwRUvj evsjv‡`‡ki myweav‡K Kv‡R jvwM‡q bZyb bZyb D™¢vebxi gva¨‡g RvwZi wcZvi ¯^‡cœi †mvbvi evsjv I 
Rb‡bÎx †kL nvwmbvi iƒcKí-2041 ev¯Íevq‡b kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡e e‡j Avwg `~pfv‡e 
wek¦vm Kwi|

 cwi‡k‡l gš¿Yvj‡qi D™¢vebx wU‡gi we‡kl cÖKvkbv ÒD™¢vebÓ cÖKv‡ki mv‡_ mswkøó mKj‡K AvšÍwiK ab¨ev` 
Rvbvw”Q|



evYx

†K. Gg. Avãym mvjvg
mwPe

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

 bvMwiK †mev mnwRKiY I mykvmb wbwðZKi‡Y D™¢vebPP©vi f~wgKv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| miKvwi †mev cÖwµqv‡K 
mnRjf¨ I RbevÜe Kivi gva¨‡g RbM‡Yi †`vi‡Mvovq †cuŠ‡Q †`qvi j‡¶¨ miKvi AvšÍwiKfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| 
kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq I Gi AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms¯’vmg~n D™¢vebPP©vi gva¨‡g mn‡RB †mevcÖZ¨vkx‡`i 
KvwO&¶Z †mev †cuŠ‡Q †`Iqv Ges Z_¨cÖhyw³wbf©i wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©vY Kvh©µg 2021 mv‡ji g‡a¨ ev¯Íevqb 
Ki‡Q| B‡Zvg‡a¨ gš¿Yvj‡qi KvR m¤ú‡K© mvaviY gvby‡li g‡a¨ BwZevPK cwieZ©b Avbv m¤¢e n‡q‡Q|  

 gvbbxq cÖavbgš¿xi Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ welqK gvbbxq Dc‡`óv Rbve mRxe Avn‡g` Iqv‡R` R‡qi 
wb‡`©kbvq evsjv‡`‡ki Z_¨cÖhyw³ LvZ `ªæZ ˆecøweK cwieZ©b mvwaZ n‡”Q| B‡Zvg‡a¨ gnvKv‡k evsjv‡`‡ki cÖ_g 
K…wÎg m¨v‡UjvBU e½eÜy-1 †cÖiY evsjv‡`k‡K wb‡q †M‡Q Abb¨ D”PZvq| evsjv‡`k cÖhyw³we‡k¦ AR©b K‡i‡Q 
m¤§vbRbK ̄ ’vb| MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi wWwRUvj evsjv‡`k Movi gva¨‡g GKwU DbœZ weÁvbgb¯‹ I Z_¨mg„× 
evsjv‡`k wbg©vY Kivi c`‡¶c MÖnY K‡i‡Q| miKvwi cÖwZôvbmg~‡ni Kg©ms¯‹„wZ hy‡Mvc‡hvMxKiY, †mev `vb cÖwµqv 
mnwRKi‡Y Ges Kv‡Ri Af¨šÍixY cÖwµqvq ¸YMZ cwieZ©b Avbq‡bi j‡¶¨ bvMwiK‡mevq D™¢vebPP©v‡K Ab¨Zg 
cÖavb †KŠkj wn‡m‡e MÖnY Kiv n‡q‡Q| RbM‡Yi †`vi‡Mvovq Z_¨ I †mev †cuŠ‡Q †`qvi j‡¶¨ G gš¿Yvj‡q wewfbœ 
ai‡bi Z_¨ I †mev wWwRUvjvB‡Rk‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

 mevi Rb¨ eQiwU AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| G eQi Avgiv mK‡jB D`hvcb KiwQ RvwZi wcZv e½eÜy †kL gywReyi 
ingv‡bi Rb¥kZevwl©Kx| RvwZi wcZvi Av`‡k© D¾xweZ n‡q gvbbxq cÖavbgš¿xi †bZ„‡Z¡ iƒcKí 2021 I 2041 
ev¯Íevq‡bi gva¨‡g Avgiv Zuvi ¯^‡cœi †mvbvi evsjv Mo‡Z A½xKvie×|

 kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq I Gi AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms¯’vi D™¢vebx Kvh©µg wb‡q G cÖKvkbvi mvwe©K 
e¨e¯’vcbvi m‡½ RwoZ mKj‡K Avwg AvšÍwiKfv‡e Awfb›`b Rvbvw”Q|

(†K. Gg. Avãym mvjvg)



miKvwi †mev cÖ`vb cÖwµqvq BwZevPK cwieZ©‡bi g‡bvfve †_‡K bvMwiK †mev mgq, LiP I hvZvqvZ mvkªqx Kivi 
j‡¶¨ D™¢veb aviYvi m~ÎcvZ n‡q‡Q| gwš¿cwil` wefv‡Mi 8 GwcÖj 2013 Zvwi‡Li c‡Îi wb‡`©kbvi Av‡jv‡K mKj 
gš¿Yvjq/wefvM, Awa`ßi/ms¯’v Ges †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q GKwU K‡i ÔB‡bv‡fkb wUgÕ MV‡bi gva¨‡g RbcÖkvm‡b 
D™¢vebx PP©vi welqwU cÖvwZôvwbK iƒc cvq| GiB djkªæwZ‡Z miKvix ch©v‡q D™¢vebx aviYv, Gi cÖ‡qvM I cwie¨vwß 
†mev cÖ`v‡bi †¶‡Î GKwU wfbœ †`¨vZbvi m„wó K‡i‡Q| cvewjK †m±‡i D™¢veb (Innovation) ev bZyb cÖe©Zb ej‡Z 
†mevi gv‡bvbœqb K‡i AviI `¶Zvi mv‡_ KvR Kiv‡K eySv‡bv n‡q‡Q| Gi d‡j bvMwiK‡`i mgq e¨q I weo¤^bv 
Kwg‡q Zyjbvg~jKfv‡e Kg mg‡q GKwU †mev cÖ`vb wbwðZ Kiv m¤¢e nq| †Kvb mgm¨vi MZvbyMwZK ev iæwUb 
mgvav‡bi cwie‡Z© weKí ev mnRZi  mgvavb, c×wZMZ RwUjZv nªv‡mi Kvi‡Y  RbM‡Yi Kv‡Q AwaKZi MÖnb‡hvM¨ 
nq| †mevi gv‡bvbœqb NwU‡q Kg©KZ©v ev Kg©Pvix‡`i m¤ú„³Zv evwo‡q GB Innovation ev bZzb D™¢vebx cÖwµqv 
RbM‡Yi Rb¨ AwaK djcÖm~ GKwU Dcvq| G cwieZ©b ¶y`ªI n‡Z cv‡i hv µgvMZfv‡e we`¨gvb e¨e¯’v I c×wZi 
avivevwnK BwZevPK cwieZ©‡b f~wgKv ivL‡e|

 c„w_exi A‡bK †`‡kB †mev cÖwµqv mnRZi I RbevÜe Kivi j‡¶¨ D™¢vebx (Innovation) Kvh©µg weKv‡ki 
D‡Ï‡k¨ B‡bv‡fkb wUg MVb Kiv n‡q‡Q| D™¢vebx D‡`¨vM MÖnY, `¶Zv Dbœqb Ges cÖ‡qvRbxq  bxwZ c×wZ cÖYq‡b 
B‡bv‡fkb wUg¸‡jv D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv ivL‡Q-‡mev cÖvwßi cÖwµqv‡K mnRZi K‡i I †mev MÖnxZvi †mev cÖvwß‡K wbwðZ 
Kivi gva¨‡g| Avgv‡`i †`‡ki miKvwi Awdmmg~‡n †mev cÖ`vb cÖwµqv mnwRKiY Ges Kg©m¤úv`b cÖwµqvq ¸YMZ 
cwieZ©b Avbq‡bi j‡¶¨ evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevqb mswkøó Awd‡mi B‡bv‡fkb wU‡gi Ab¨Zg `vwqZ¡|

kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi B‡bv‡fkb wUg G gš¿Yvjq I Gi AvIZvaxb Awa`ßi/ms¯’vi mKj †mev cÖ`vb cÖwµqv‡K 
mnRZi I RbevÜe Kivi j‡¶¨ wewfbœ Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| D³ Kvh©µ‡gi  AvIZvq G gš¿Yvjq I AvIZvaxb 
`ßi/ms¯’vi mKj Awd‡mi wmwU‡Rb PvU©vi Abyhvqx †mev cÖ`vb Kvh©µg AbjvB‡bi gva¨‡g gwbUwis I ev¯Íevqb 
wbwðZKiY, AbjvBb Bb‡f›Uwi g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g, wiU gvgjv gwbUwis wm‡÷g, cv‡m©vbvj Bbdi‡gkb wm‡÷g,  
Uv¯‹ g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g, AbjvBb jvB‡mwÝs Iqvb wK¬K wi‡c©vwUs wm‡÷g, kªg cwi`k©b †gvevBj G¨vc (LIMA), 
AbjvBb †UªW BDwbqb †iwR‡÷ªkb, cvewjKwj G‡·wmej †WUv‡eBRmn wewfbœ D™¢vebx D‡`¨vM ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| 
G cÖwZ‡e`‡b kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq  Ges AvIZvaxb Awa`ßi/ms¯’v mg~‡n cwiPvwjZ mKj D™¢vebx Kvh©µg Ges 
wWwRUvj Kvh©µ‡gi Z_¨ Zy‡j aiv n‡q‡Q| G meB m¤¢e n‡q‡Q MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x 
†kL nvwmbv KZ©„K wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©vY Gi djkªæwZ‡Z| wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©vY kªg I Kg©ms¯’vb 
gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb Awa`ßi/ms¯’v KZ©„K ev¯ÍevwqZ wewfbœ D™¢vebx D‡`¨vM GKwÎZ K‡i msKwjZ  G cÖKvkbvwU 
GKwU PgrKvi Z_¨ fvÛvi wnmv‡e KvR Ki‡e e‡j Avwg g‡b Kwi|

G cÖwZ‡e`b ˆZwi I cÖKvkbvq hviv cÖZ¨¶ I c‡iv¶fv‡e m¤ú„³ wQ‡jb Zv‡`i mKj‡K AvšÍwiK ab¨ev` I K…ZÁZv 
Rvbvw”Q|

evYx

†eMg †Rey‡bœQv Kwig
AwZwi³ mwPe I

Pxd B‡bv‡fkb Awdmvi
kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

†eMg †Rey‡bœQv Kwig



mvwe©K ZË¡veavb : †eMg †Rey‡bœQv Kwig
  AwZwi³ mwPe (cÖkvmb)

mgb¦q : myKvšÍ emvK
              wm‡÷g Gbvwj÷

mvwe©K mn‡hvwMZvq : 1. †eMg †gv‡k©`v Av³vi
   DcmwPe

  2. Rbve kixd †gvt dinv` †nv‡mb
   DcmwPe

  3. Rbve †gv: gvgyb L›`Kvi
   mwP‡ei GKvšÍ mwPe

  5. G.Gm.Gg. †gnive †nv‡mb
   mnKvix †gBb‡Ub¨vÝ BwÄwbqvi

  6. †gvnv¤§` Avmv`y¾vgvb †gvoj
   cÖkvmwbK Kg©KZ©v

cÖ”Q` I AjsKiY : †gv. mvBdzj Bmjvg
  e¨w³MZ Kg©KZ©v

K‡¤úvR : †gv: kwdKzj Bmjvg
  Kw¤úDUvi Acv‡iUi
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cÖKvkbvq : kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq
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  12 bxj‡ÿZ, eveycyiv, KuvUveb, XvKv

D™¢veb
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INNOVATION- 2021

giûg †gv: Avwidzj Bmjvg
mv‡eK †cÖvMÖvgvi

kÖ×vÄwj



µwgK welq  cvZv

1 f~wgKv  8

2 D™¢veb aviYvmg~‡ni Z_¨  9 - 16

 2.1 Bb‡f‡›Uvwi GÛ wiKzBwRkb g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g 9

 2.2 cv‡m©vbvj Bbdi‡gkb g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g  10

 2.3 AbjvBb †eBRW Uv¯‹ g¨v‡bR‡g›U GÛ gwbUwis wm‡÷g  11

 2.4 wiU gvgjvi WvUv‡eR I gwbUwis wm‡÷g  12

 2.5 AbjvBb †UªW BDwbqb †iwR‡÷ªkb wm‡÷g  13

 2.6 kªg evZvqb  14

 2.7 Gwewm-GIqv‡iÝ weì Avc K¨v‡¤úBb    15

 2.8 kªwgK I gvwj‡Ki c‡¶ Amr kªg AvPib I BDwbqb
  †iwR‡÷ªkb msµvšÍ Awf‡hvM MÖnY I cÖwZKvi  16

 2.9 cvewjKwj G‡·wmej WvUv‡eBR  17

 2.10 wkDi K¨v‡ki gva¨‡g kªwgK‡`i Avw_©K mnvqZv cÖ`vY  18

 2.11 AbjvBb jvB‡mwÝs  19

 2.12 ‡jevi BÝ‡cKkb g¨v‡bR‡g›U Avwcø‡Kkb (wjgv)  20 - 21

 2.13 Riæwi †ní jvBb †mev (16357) 22

3 kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi D™¢vebx wUg 23

4 2020-2021 eQ‡i ev¯Íevqbvaxb Kvh©µ‡gi ZvwjKv 24

5 d‡UvM¨vjvwi   25 - 32

m~wPcÎ



08

 miKvwi Kg©Pvix‡`i `¶Zv e„w×i gva¨‡g bvMwiK †mev mnwRKiY I mykvmb mymsnZKi‡Y RbcÖkvm‡b D™¢veb 
PP©vi f~wgKv ¸iæZ¡c~Y©| c„w_exi A‡bK †`‡kB miKvwi †mev cÖwµqv‡K mnRZi I RbevÜe Kivi j‡¶¨ D™¢veb 
Kvh©µg weKv‡ki D‡Ï‡k¨ wewfbœ ch©v‡q B‡bv‡fkb wUg MVb Kiv n‡q‡Q| D™¢veb D‡`¨vM MÖnY I D‡`¨vM MÖn‡Yi 
my‡hvM m„wó, `¶Zv Dbœqb Ges cÖ‡qvRbxq bxwZ-c×wZ cÖYq‡b B‡bv‡fkb wUgmg~n D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv ivL‡Q| 

 evsjv‡`‡ki RbcÖkvm‡b D™¢veb-PP©vi welqwU‡K cÖvwZôvwbK iƒc cÖ`v‡bi j‡¶¨ mKj gš¿Yvjq/wefvM, 
Awa`ßi/ms¯’v Ges †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q GKwU K‡i ÔB‡bv‡fkb wUg ÔMV‡bi Rb¨ gwš¿cwil` wefvM 2013 mv‡j 
GKwU cÖÁvcb Rvwi K‡i| G cwi‡cÖw¶‡Z kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb cÖwZwU Awa`ßi/`ßi/ms¯’vmg~‡n 
B‡bv‡fkb wUg MVY Kiv n‡q‡Q| gš¿Yvj‡q Ges AvIZvaxb  `ßmig~‡ni †mev cÖ`vb cÖwµqv mnwRKiY Ges Kv‡Ri 
Af¨šÍixY cÖwµqvq ¸YMZ cwieZ©b Avbvq‡bi j‡¶¨ gwš¿cwil` wefv‡Mi wb‡`©kbv Abyhvqx evwl©K D™¢veb 
Kg©cwiKíbv 2020-2021 cÖYqb Kiv n‡q‡Q| G Kg©cwiKíbvi Ask wnmv‡e G gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb 
`ßimg~‡ni B‡bv‡fkb wUg weMZ eQi mg~‡n wewfbœ D™¢vebx aviYv‡K cix¶vwbix¶v K‡i †mev mnRxKib K‡i‡Q| G 
gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb `ßimg~‡ni B‡bv‡fkb wUg KZ©„K M„nxZ wewfbœ B‡bv‡fwUf Kvh©µ‡gi Z_¨ mevi wbKU Zz‡j 
aivB G cÖwZ‡e`‡bi D‡Ïk¨|

f~wgKv
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mgq 75-80% n«vm

(TCV)wUwmwf

AbjvB‡bi gva¨‡g
cÖ`vb|

Pvwn`v I cÖvc¨Zv Abyhvqx †mev

Requestion

Requestion Approval

Approved
Requestion

kvLvi Kg©KZ©v KZ…©K

†mev kvLv n‡Z
Abyhvqx cY¨

mieivn Kiv nq|

gvjvgv‡ji wnmve ivLv `yiƒn n‡q c‡i|

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq
D™¢vebx aviYvi bvgt Inventory & Requisition Management System

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq
D™¢vebx aviYvi bvgt Inventory & Requisition Management System

PROCESS FLOW

gš¿bvj‡qi Rb¨ cÖ‡qvRbxq gvjvgvj µq
msµvšÍ Z_¨ `ªæZ Rvbv m¤¢e nq bv|

we`¨gvb wm‡÷‡g ¯^”QZv I Revew`nxZv
m¤ú~Y©fv‡e wbwðZ Kiv m¤¢e bq|

cÖvwaKvi   Abyhvqx   gvjvgvj   cÖ`vb
wbwðZ Kiv Kómva¨ e¨vcvi|

c~‡e©i Z_¨ cvIqv mgqmv‡c¶ e¨vcvi|

we`¨gvb wm‡÷‡g gš¿Yvj‡qi †÷v‡i wK
cwigvY   gvjvgvj   gRy`   Av‡Q   †m
m¤ú‡K© Rvbv mgq mv‡c¶ e¨vcvi|

md&UIq¨viwU e¨env‡ii d‡j gš¿Yvj‡qi
‡÷v‡i wK cwigvY gvjvgvj gRy` Av‡Q
‡m m¤ú‡K© Zvr¶wYKfv‡e Rvbv hv‡e|

wK   cwigvY  gvjvgvj  †Kvb  kvLv
/AwakvLvq mieivn Kiv n‡q‡Q Zv
Rvbv hv‡e|

†Kvb  Kg©KZ©v/Kg©Pvix gv‡m wK cwigvY
gvjvgvj e¨envi Ki‡Qb Zv Rvbv hv‡e|

mKj   cÖKvi   µq   msµvšÍ   Z_¨
Zvr¶wYKfv‡e Rvbv hv‡e|

m‡e©vcwi †÷vi g¨v‡bR‡g‡›Ui †¶‡Î
¯^”QZv  I  Revew`nxZv  wbwðZ  Kiv
hv‡e|

cÖvwaKvi   Abyhvqx   gvjvgvj   cÖ`vb
wbwðZ Kiv m¤¢e n‡e|

we`¨vgvb wm‡÷‡g Amyweav t bZzb wm‡÷‡g myweav t

90-95% n«vm

65-70% n«vm

LiP

wfwRU
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gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb Awa`ßi/`¯Íi/ms¯’vi

we`¨gvb c×wZ Amyweavt

gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb Awa`ßi/ `ßi/ ms¯’vi
Kg©KZ©x/Kg©Pvixiv  KZevi    †`‡k/we‡`‡k  KZ
w`‡bi  Rb¨  cÖwk¶Y  MÖnY  K‡i‡Qb  Zvi  Z_¨
Zvn¶wYKfv‡e cvIqv m¤¢e nq bv|
gš¿Yvjq  Ges  AvIZvaxb  Awa`ßi/`ßi/ms¯’vi
Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i  hveZxq  QywU,  c‡`vbœwZ  I
k„•LjvRwbZ Z_¨ Zvr¶wYKfv‡e cvIqv m¤¢e nq
bv|
c~e©eZ©x †h‡Kvb Z_¨ cvIqv mgqmv‡c¶ e¨vcvi|

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i e¨w³MZ I  PvKwi msµvšÍ
Z_¨ Zvr¶wYKfv‡e cvIqv m¤¢e nq bv|
gš¿Yvjq   Ges   AvIZvaxb   Awa`ßi/`ßi/ms¯’vi
Kg©KZ©v/Kg©Pvixiv KZ w`b hver †Kvb kvLv/Awd‡m
Kg©iZ Av‡Qb Zvi Z_¨ Zvr¶wYKfv‡e cvIqv m¤¢e
nq bv|

gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb Awa`ßi/`¯Íi/ms¯’vi

bZzb c×wZ myweavt

gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb Awa`ßi/ `ßi/ ms¯’vi
Kg©KZ©x/Kg©Pvixiv  KZevi    †`‡k/we‡`‡k  KZ
w`‡bi  Rb¨  cÖwk¶Y  MÖnY  K‡i‡Qb  Zvi  Z_¨
Zvn¶wYKfv‡e cvIqv m¤¢e n‡e|
gš¿Yvjq  Ges  AvIZvaxb  Awa`ßi/`ßi/ms¯’vi
Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i  hveZxq  QywU,  c‡`vbœwZ  I
k„•LjvRwbZ  Z_¨  Zvr¶wYKfv‡e  cvIqv  m¤¢e
n‡e|
AbjvBb †eBRW nIqvq †h †Kvb Z_¨ †h‡Kvb

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i e¨w³MZ I  PvKwi msµvšÍ
Z_¨ Zvr¶wYKfv‡e cvIqv m¤¢e n‡e|
gš¿Yvjq   Ges   AvIZvaxb   Awa`ßi/`ßi/ms¯’vi
Kg©KZ©v/Kg©Pvixiv KZ w`b hver †Kvb kvLv/Awd‡m
Kg©iZ Av‡Qb Zvi Z_¨ Zvr¶wYKfv‡e cvIqv m¤¢e
n‡e|

¯’vb n‡Z `ªæZ mg‡q cvIqv hv‡e|

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq
D™¢vebx aviYvi bvgt Personal Information Management System
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kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿YvjqkÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

we`¨gvb c×wZt bZzb c×wZt

D™¢vebx aviYvi bvgt AbjvBb †eBRW Uv¯‹ g¨v‡bR‡g›U GÛ gwbUwis wm‡÷gD™¢vebx aviYvi bvgt AbjvBb †eBRW Uv¯‹ g¨v‡bR‡g›U GÛ gwbUwis wm‡÷g

ˆ`wbK Kg©m~Px‡Z KvRmg~n AšÍfy³ Kiv nq|
Avc‡WU Kivi ci ˆ`wbK Kg©m~wP evi evi  wcÖ›U
Ki‡Z nq|
cÖwZevi wcÖ›U Kivi ci mswkøó Kg©KZ©vi †W‡¶ Zv
cwieZ©b  Ki‡Z nq|
¯’wMZ n‡q  hvIqv KvRmg~n Lyu‡R †c‡Z Kó nq|
c~‡e©i †h‡Kvb m~wP ev fwel¨‡Zi †h‡Kvb wba©vwiZ
m~wP mn‡R cvIqv hvq bv|
wewfbœ   Kvh©weeiYxi   wm×všÍ  mg~‡ni   ev¯Íevqb
AMÖMwZ  Rvbvi  Rb¨  ̀ vwqZ¡cÖvß  Kg©KZ©vi  mv‡_
†hvMv‡hvM K‡i msMÖn Ki‡Z n‡e, hv mgqmv‡c¶
e¨vcvi|
AvBb, bxwZgvjv mn e¨w³MZ WKz‡g›Umg~n wewfbœ
Drm †_‡K Ly‡R †ei Ki‡Z nq|
†Kvb  Kv‡R  mswkøó  Kg©KZ©v  †Kvb  cÖwZeÜKZvi
m¤§yLxb n‡j Zv D×©Zb KZ…©c¶‡K Rvbv‡bv mgq-
mv‡c¶ e¨vcvi|
†h‡Kvb  wm×všÍ  MÖnY  I  ev¯Íevqb  mgqmv‡c¶
e¨vcvi|

ˆ`bw›`b KvRmg~‡ni Z_¨ mdUIq¨v‡i Gw›Uª Ki‡Z
nq|
†h  †Kvb  ¯’vb  †_‡K  †h‡Kvb    mgq  AbjvB‡b
mivmwi wK¬K K‡i †`L‡Z cviv hvq|
evi evi wcÖ›U †`Iqvi cÖ‡qvRb nq bv|
†h‡Kvb  KvR  ̄ ’wMZ  n‡j  wfbœ  Kvjv‡ii  gva¨‡g
cÖ`k©b Kiv nq|
K¨v‡jÛv‡ii g‡a¨ m¤ú~Y© gv‡mi †cÖvMÖvg GKmv‡_
†`Lv hvq|
¸iæZ¡c~Y©  KvR mg~n mn‡R e›Ub I gwbUwis Kiv
hvq|
†h‡Kvb  Avc‡WU   D×©Zb  KZ©„c¶  mv‡_   mv‡_
†`L‡Z cv‡ib|
Kvjvi  †bvwUwd‡Kkb  Gi  gva¨‡g  mKj  Kv‡Ri
eZ©gvb Ae¯’v GK mv‡_ gwbUwis Kiv hvq|
Kg©KZ©v‡`i Dci Awc©Z Kv‡Ri g~j¨vqb Kiv hvq|
¸iæZ¡c~Y© WKz‡g›Umg~n Avc‡jvW K‡i ivLv hvq  hv
†h  †Kvb  ¯’vb  †_‡K  †h‡Kvb  mgq  AbjvB‡bi
gva¨‡g cvIqv hvq|
†Kvb   Kg©KZ©v‡K   †Kvb   KvR   †`Iqv    n‡j,
Zvr¶wYKfv‡e  B‡gBj  Gi  gva¨‡g  AewnZ  Kiv
nq|
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(TCV)wUwmwf

mgq 90-95% n«vm

90-95% n«vm

75-80% n«vm

LiP

wfwRU

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿YvjqkÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq
D™¢vebx aviYvi bvgt wiU gvgjvi WvUv‡eR I gwbUwis wm‡÷gD™¢vebx aviYvi bvgt wiU gvgjvi WvUv‡eR I gwbUwis wm‡÷g

we`¨gvb c×wZ bZzb c×wZ

Pvwn`v †gvZv‡eK Z_¨ cÖvwß

mKj gvgjvi Z_¨ md&UIq¨v‡i Gw›Uª

cÖwZwU  gvgjvi  Z_¨  †m›Uªvj  mvf©v‡i
eZ©gv‡b  cÖwZwU gvgjvi Z_¨ mswkøó

 gvgjvi    Z_¨   †m›Uªvj
mvf©v‡i    msi¶Y   Kiv
nq|

gvgjvi Z_¨ e¨e¯’vcbvi
mv‡_ Kg Rbej m¤ú„³

m¤ú„³ _v‡K|

†h‡Kvb Z_¨ †LuvRv mgq
Z_¨ cvIqv hvq|

gvgjvi me©‡kl AMÖMwZ
me©‡kl   AMÖMwZ   Rvbv

`ß‡i msi¶Y Kiv nq|

cÖwZwU `ß‡i GK ev GKvwaK Rbej
gvgjvi Z_¨ msi¶Y Kv‡R wb‡qvwRZ
_v‡Kb|

DaŸ©Zb   `ß‡ii   Pvwn`v   †gvZv‡eK
mKj gvgjvi Z_¨ Ly‡R wi‡cvU© ˆZwi
K‡i mieivn Kiv nq|

gvgjvi    wel‡q    gš¿Yvj‡q    †Kvb
wb‡`©kbv Avm‡j Zv av‡c av‡c `ß‡i
†cŠQvq|

gvgjvi  me©‡kl  AMÖMwZ  Rvbv  †ek
`yiƒn|

msi¶Y Kiv nq|

cÖwZwU  `ß‡i  GKRb  gvgjvi Z_¨
md&UIq¨v‡i Gw›Uª cÖ`vb K‡i|

†h‡Kvb  ̀ ßi  gyn~‡Z©B  Zv‡`i  Pvwn`v
gvwdK Z_¨ Ly‡R †c‡Z cv‡i|

gyn~‡Z©B  †h‡Kvb  gvgjvi  me©‡kl
nvjbvMv` Z_¨ Ly‡R cvIqv hvq|

gvgjvi   Z_¨  msi¶‡Yi
Rb¨ cÖPyi cwigv‡Y KvM‡Ri
cÖ‡qvRb nq|

_v‡K|

hvq

gvgjvi Z_¨ e¨e¯’vcbvi
mv‡_    GKvwaK   Rbej 

gyn~‡Z©B gvgjv m¤úwK©Z
mv‡c¶ Ges Kómva¨|

PvIqv    gvÎB    gvgjvi
Rvbv †ek `yiƒn|

we`¨gvb Ges bZzb c×wZi Zzjbvt

bZzb c×wZtwe`¨gvb c×wZt
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AbjvBb †UªW BDwbqb
†iwR‡óªkb euvPv‡e mgq,

ågb I LiP

fwel¨r cwiKíbvt
GmGgGm  (SMS)  †bvwUwd‡Kk‡bi  gva¨‡g
Av‡e`b cÖvwß, Av‡e`‡bi Ae¯’vb, wbeÜb cÖvwßi
Z_¨  Rvwb‡q  †`Iqv  I  Pvjv‡bi  UvKv  AbjvB‡b
Rgv †`Iqvi e¨e¯’v Kiv|

kÖg Awa`ßi
kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

g¨vby‡qwj †mev cÖ`v‡b †m mKj mgm¨v nqt
- mgq, LiP I ågb †ewk jv‡M|
- ¯^”QZv I Revew`wnZv Kg|

- A‡cÿvK…Z KwVb|
- Z`wei Kivi my‡hvM _v‡K|

wbeÜb Av‡e`b I
Awf‡hv‡Mi Ae¯’v Rvbv

hv‡e Uª¨vwKs b¤^‡ii gva¨‡g

wbeÜb Av‡e`b I
Awf‡hv‡Mi Ae¯’v Rvbv

hv‡e Uª¨vwKs b¤^‡ii gva¨‡g

¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZK‡í kÖg Awa`ß‡ii
D™¢veb ÔAbjvBb †UªW BDwbqb †iwR‡÷ªkb wm‡÷gÕ

BDwbqb †iwR‡óªk‡bi Av‡e`b
- †UªW BDwbqb

wbewÜZ BDwbq‡bi ZvwjKv

- †UªW BDwbqb †dWv‡ikb
- †UªW BDwbqb Kb‡dWv‡ikb

- †UªW BDwbqb
- †UªW BDwbqb †dWv‡ikb
- †UªW BDwbqb Kb‡dWv‡ikb
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kÖg Awa`ßi
kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

mviv‡`‡k 32wU kÖg Kj¨vY‡K‡›`ªi
gva¨‡g kÖwgK‡`i webvg~‡j¨

¯^v¯’¨‡mevmn Kj¨vYg~jK Ab¨vb¨
†mev w`‡e ÔkÖg evZvqbÕ bvgK

†gvevBj A¨vcm

†mevmg~nt
wbKUewZ©  kÖgKj¨vY  †K‡›`ªi  Ae¯’vb
Rvbv   hv‡e|  kÖgKj¨vY †K›`ª¸‡jvi
wVKvbv I Wv³v‡ii cwiPq I b¤^i Rvbv
hv‡e|
Wv³v‡ii †gvevB‡j †dvb K‡i mivmwi
¯^v¯’¨,   cwievi   Kj¨vb   I   Ab¨vb¨
†mevmg~n mivmwi MÖnY Kiv hv‡e|

A¨vcwU †hfv‡e KvR K‡it
GbWª‡qW  Acv‡iwUs wm‡÷g PvwjZ †gvevB‡ji Rb¨
¸‡Mvj †cø †÷v‡i wM‡q kÖg evZvqb †j‡L mvP© Ki‡j
A¨vcwU  cvIqv hv‡e| Zvici wm‡j± K‡i WvDb‡jvW
Ackb  wK¬K  K‡i  †gvevB‡j  WvDb‡jvW  K‡i  wb‡Z
n‡e| WvDb‡jvW nIqvi ci BÝUj evUbwU wK¬K K‡i
†gvevB‡j  A¨vcwU BÝUj K‡i wb‡j GwU mPj n‡q
hv‡e|

kÖwg‡Ki ¯^v¯’¨K_v kÖwgK wkÿv cÖwkÿY

wPË we‡bv`b †mev ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY

RbmsL¨v wbqš¿Y Awf‡hvM I cÖwZKvi

kÖg evZvqb

¯^v¯’¨‡mev †c‡Z
mivmwi K_v ejyb
Wv³v‡ii mv‡_
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kÖg Awa`ßi
kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

32wU  kÖg  Kj¨vY‡K‡›`ªi  gva¨‡g  wkí
KviLvbvq  ¯^v¯’¨‡mev,  cÖwkÿY  †mev,
cwievi cwiKíbv †mev I we‡bv`b †mev
mnRxKiY Ges G wel‡q m‡PZbZv e„w×
Kvh©µg   (ABC    -    Awarness
Buildup Campaign)Ó

mviv‡`‡k we`¨gvb 32wU
kÖgKj¨vY †K‡›`ªi gva¨‡g

†mev cÖ`vb

†mev‡K›`ª
cwiPvjbv

-  wkí  KviLvbvq  Dcw¯’Z  n‡q  ¯^v¯’¨‡mev,  cÖwk¶Y †mev, cwievi
cwiKíbv †mev I we‡bv`b †mev Ges m‡PZbZv e„w× msµvšÍ wel‡q
Ô†mev‡K›`ªÕ cwiPvjbv|

- kÖg Kj¨vY †K‡›`ªi cuvP wK‡jvwgUvi e¨vmv‡a©i g‡a¨ Aew¯’Z wkí
KviLvbvi wba©vwiZ ÔZ_¨ Q‡KiÕ gva¨‡g WvUv‡eBR ˆZwi Kiv |WvUv‡eBR

ˆZwi Kiv

- cvBjwUs cÖwZ‡e`b cÖYqb I KZ…©c‡¶i wbKU Rgv`vb †k‡l jä
AwfÁZv  I  KZ…©c‡¶i  gZvg‡Zi  Av‡jv‡K  †KŠkj  wba©viY  I
‡iwcøkb|

cÖwZ‡e`b I
cieZ©x †KŠkj

wba©viY

euvPv‡e mgq,
ågb I LiP
euvPv‡e mgq,
ågb I LiP

djvdj:
* AwaK msL¨K kÖwgK myweav †fvMxi AvIZvq

Avm‡e Ges 
* kÖg Kj¨vb †K‡›`ªi †mevmg~n kÖwgK‡`i

†`vi‡Mvovq †cuvQ‡e|
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kÖg Awa`ßi
kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

kÖwgK I gvwj‡Ki c‡ÿ Amr kÖg AvPiY I BDwbqb
†iwR‡óªkb msµvšÍ Awf‡hvM MÖnY I cÖwZKvi

wbwðZ Ki‡e
¯^”QZv I

Revew`wnZv

Awf‡hv‡Mi me©‡kl Ae¯’v
Rvbv hv‡e Uª¨vwKs b¤^‡ii

gva¨‡g

Awf‡hvM `vwLj
- Amr kÖg AvPiY

- gvwj‡Ki c‡ÿ Amr kÖg AvPiY
- kÖwg‡Ki c‡ÿ Amr kÖg AvPiY

- BDwbqb mswkøóZvi Kvi‡Y ˆelg¨
- BDwbqb †iwR‡÷ªkb

- †iwR‡÷ªk‡bi Kvi‡Y
- †iwR‡÷ªkb bv Kivi Kvi‡Y

- Ab¨vb¨

÷¨vUvm
- BDwbqb †iwR‡÷ªkb ÷¨vUvm
- Awf‡hvM msµvšÍ ÷¨vUvm
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kÖg Awa`ßi
kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

†mev MÖnxZv‡`i Z_¨‡mev cÖvwß mnRxKi‡Y
kÖg Awa`ß‡ii D™¢veb ÔPublicty

Accessible DatabaseÕ

cvIqv hv‡e †UªW BDwbqb
wbeÜb, wmweG, mvwjkx I
AskMÖnYKvix KwgwU I

kÖg Awa`ßi cÖ`Ë Ab¨vb¨
¸iæZ¡c~Y© †mevi Z_¨vejx
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evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb
kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq
UvKv †`B †dv‡b †dv‡b

iƒcvjx e¨vsK wkIiK¨vk-Gi gva¨‡g evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi
Avw_©K mnvqZv Aí mg‡q webv Li‡P cÖK…Z kÖwg‡Ki nv‡Z †cŠ‡Q †`Iqv

e¨vs‡K GKvD›U †Lvjv
e¨vqeûj
mgq mv‡cÿ
†hvMv‡hv‡Mi mgm¨v
cÖK…Z Av‡e`bKvix‡K wPwýZ Ki‡Z bv cviv

iƒcvjx e¨vsK wkIiK¨vk-Gi-¯^-D‡`¨v‡M †gvevBj e¨vsK wnmve †Lvjv
LiP wenxb
¯^í mg‡q kÖwg‡Ki †gvevB‡j UvKv cÖ`vb

wbKU¯’ G‡R›U c‡q›U †_‡K UvKv D‡Ëvjb

Avw_©K mnvqZv cÖ`v‡b c~‡e©i mgm¨v

Avw_©K mnvqZv cÖ`v‡b eZ©gvb mgvavb
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Department of Inspection for Factories and Establishments
Ministry of Labour and Employment

Online Licencing

Outcome
Easy process
Time saving
Cost e�ective
Hassle free
Transparency ensured
Accountability ensured

Soft copy of licence
User friendly licencing process
Licence fee taking through
Mobile banking

Future plan

Online licencing process
1.

2.
3.
4.
5.
6. Delivery

Owner / Representative Visit DIFE/LIMA Website and
Submit application with necessary documents and fees

Concern o�ce/DIG
Assign Inspector to give reports / Visit
Report submission to DIG
Approval of licence

Manual licencing process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11. Delivery to the owner

Licence approval from DIG

Go to banks for licence fee (Chalan) submission

Owner/Representative come to o�ce
Collect application form
Go back and �ll up the application form
Attach necessary documents

Again come to DIFE o�ce and submit the application
Application receive, noting documents

and application veri�cation
Assign Inspector to visit
Visit report submission
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Department of Inspection for Factories and Establishments
Ministry of Labour and Employment

Labour Inspection Management Application (LIMA)

Before LIMA Introduction After LIMA Introduction

Modules
Outcome

Inspection process (Planning) Inspection process (Inspection)

Better Service Delivery

Accountabiliy CredibilityTransparency
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Department of Inspection for Factories and Establishments
Ministry of Labour and Employment

Labour Inspection Management Application (LIMA)

Problems
Internet
Technical Knowledge of Inspectors
Logistics Support

Occupational Safety and Health (OSH)

Benefits of LIMA � � � � � � �� � � �
Complete Database of All Factories
and Establishments
Database of Accidents and Diseases
Better complain Management
Software upgradation
Capacity upgradation
Recruit IT Specialist

Tracking
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Department of Inspection for Factories and Establishments
Ministry of Labour and Employment

Helpline (16357)

Toll free
Time saving
Rapid Solution
No cost
Tracking system
Anonymous complaint
24/7 service

After introducing helplineBefore introducing helpline

Outcome

Complaint: Written (By Mail)
Complaint: Written (Directly at O�ce)
No timeline
Lack of Transparency
Lack of Accountability
Cost

Rapid disposal of Complaint
Increasing number of Complaint
lncreasing number of Disposal

Problem
Running Contractual Basis

Future Plan

3 digit helpline numnber
Own Customer Care
Complaint Management Cell

Received
Complaint

1145 1145

774 774

620 620

696 671

3235Total

July, 2018-

July, 2017-
June, 2018

July, 2016-
June, 2017

March, 2015-
June, 2016

Settled
Complaint

3210

Comments

No Unsettled

No Unsettled

Complaint

Complaint

No Unsettled
Complaint

25 Unsettled
Complaint in ProgessMarch, 2019

Year
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Rbve kixd †gvt dinv` †nv‡mb†eMg †gv‡k©`v Av³vi

AwZwi³ mwPe
cÖkvmb AbywefvM

DcmwPe, cwiKíbv

m`m¨m`m¨

m`m¨ m`m¨

DcmwPe, cÖkvmb

myKvšÍ emvK
wm‡÷g Gbvwj÷

AvBwmwU †mj

†gv: gvgyb L›`Kvi
mwP‡ei GKvšÍ mwPe

m`m¨ mwPe
G.Gm.Gg. †gnive †nv‡mb
mnKvix †gBb‡Ub¨vÝ BwÄwbqvi

AvBwmwU †mj

kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi D™¢vebx wUg

Pxd B‡bv‡fkb Awdmvi
†eMg †Rey‡bœQv Kwig
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2020-2021 eQ‡i ev¯Íevqbvaxb Kvh©µ‡gi ZvwjKv

kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

K) D™¢vebx AvBwWqv:
kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq I AvIZvaxb `ßi/ms¯’vi mKj Awd‡mi wmwU‡Rb PvU©vi 
Abyhvqx †mev cÖ`vb Kvh©µg AbjvB‡bi gva¨‡g gwbUwis I ev¯Íevqb wbwðZKiY|

evsjv‡`k kªg AvBb 2006 (ms‡kvabx-2018)-Gi wewfbœ aviv n‡Z wkí cÖwZôvb 
mg~n‡K Zuv‡`i Av‡e`b Abyhvqx Ae¨vnwZ cÖ`vb welqK †mev mnRxKiY|

B›Uvi‡bU ms‡hv‡Mi cÖ‡qvRbxq g‡Wg Ges Avbylvw½K e¨q D‡Ëvj‡bi Av‡e`b dig 
wWwRUvjvBRW Kiv| 

L) †mevmnRxKib:

M) wWwRUvj †mev:

KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi

K) D™¢vebx AvBwWqv:

L) †mevmnRxKib:

M) wWwRUvj †mev:

DIFE GK †mev One Stop Service Mobile Application.

Iqvb wK¬K wi‡cvwU©s wm‡÷g|

Online Based Requisition and Inventory Management System. 

kªg Awa`ßi

K) †mevmnRxKib:

L) wWwRUvj †mev:

†UªW BDwbq‡bi MVbZš¿ ms‡kvab cÖwµqv mnRxKib|

MÖš’vMvi †mevi AvaywbKvqb| 

†K›`ªxq Znwej

kªwg‡Ki g„Zy¨RwbZ Aby`vb cÖvwß dig ˆZwi|

†K›`ªxq Znwe‡j Kg©iZ Kg©KZ©v-Kg©Pvwi‡`i †eZb cÖ`vb cÖwµqv mnwRKib|

wWwRUvj nvwRiv PvjyKib|M) wWwRUvj †mev:

L) †mevmnRxKib:

K) D™¢vebx AvBwWqv:
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LIMA wi‡d«kvm© cÖwk¶‡Y e³e¨ cÖ`vb K‡ib cÖavb AwZw_ gvbbxq cÖwZgš¿x †eMg gbœyRvb mywdqvb

w`be¨vcx ÔD™¢veb I AvBwmwU bxwZgvjv-2018Õ welqK Kg©kvjv-2020
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kªwgK‡`i Rb¨ 16357 †níjvBb D‡Øvab K‡ib gvbbxq cÖwZgš¿x †eMg gbœyRvb mywdqvb

w`be¨vcx ÔD™¢veb I AvBwmwU bxwZgvjv-2018Õ welqK Kg©kvjv-2020
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w`be¨vcx ÔD™¢veb I AvBwmwU bxwZgvjv-2018Õ welqK Kg©kvjv-2020

w`be¨vcx ÔD™¢veb I AvBwmwU bxwZgvjv-2018Õ welqK Kg©kvjv-2020
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"bvMwiK †mevq D™¢veb welqK" B‡bv‡fkb †kv‡Kwms-2019 

"bvMwiK †mevq D™¢veb welqK" B‡bv‡fkb †kv‡Kwms-2019
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GK w`be¨vcx bvMwiK †mevq D™¢veb welqK Kg©kvjv-2019

The University of Malaya Centre of Innovation and Commercialization (UMCIC)-Gi 
GKRb D™¢veK Zuvi D™¢veb Kvh©µg cÖ`k©b Ki‡Q-2019
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Agensi Inovasi Malaysia (National Innovation Agency Malaysia-AIM) Gi 
cÖwZwbwa‡`i mv‡_ kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi B‡bv‡fkb wU‡gi m`m¨‡`i b‡jR †kqvwis †mkb-2019

kªg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi B‡bv‡fkb wU‡gi m`m¨‡`i 
Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MAGIC) cwi`k©b-2019
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B-mvwf©m ev¯Íevqb †ivWg¨vc 2021 cÖ¯‘wZ I cwiKíbv Kg©kvjv-2018

†mev mnRxKib msµvšÍ cÖwk¶Y 2020





ম ও কমসং ান ম ণালয়
আইিস  সল

িবষয:় উ াবনীউ াবনী  ড েমে শনড েমে শন   কাশনাকাশনা   সং াসং া ।।

             উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা মাতােবক বিণত এ
ম ণালেয়র বািষক উ াবন কমপিরক না ২০২০-২০২১-এর ম-১৪-এর কায ম অংেশ ১৪.১-এ বা বািয়ত উ াবনী
উে ােগর ড েমে শন তির ও কাশনা (পাইলট  ও স সািরত) এবং ১৪.২-এ সবা সহিজকরেণর ড েমে শন তির
ও কাশনা করার কথা উে খ রেয়েছ। সে ি েত এ ম ণালয় এবং আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং ায় ইেতামে
বা বািয়ত এবং হীত উ াবনী কায েমর উপর এক  িতেবদন তির করা হেয়েছ।

০২।          এমতাব ায়, উ  িতেবদন ২০০ কিপ ি  বক সকল ম ণালয়, িবভাগ ও িবিশ  ি বেগর িনকট
রেণর ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : বণনা মাতােবক ৩০ (ি শ) পাতা।

২২-২-২০২১

িসিনয়র সহকারী সিচব
সবা শাখা
ম ও কমসং ান ম ণালয়

মাঃ আির ল ইসলাম
া ামার

ফান: ৯৫৪৬২৮৬
ইেমইল:

programmer@mole.gov.bd

ইউ. ও. নাট ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.২৩ তািরখ:
২২ ফ যা়ির ২০২১

৯ ফা ন ১৪২৭

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৪) অিফস কিপ/গাড ফাইল।

২২-২-২০২১
মাঃ আির ল ইসলাম

া ামার
১
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শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয়-এর বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা ২০২০-২০২১-এর বাস্তবায়ন অগ্রগসতর অর্ ম-বাসষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রসতদবেন 

 

ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ধবার্ষ ধক 

মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

(Mark) 

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

১ 

উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

প্রণয়ন  

10 

১.১ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

প্রর্েন 

১.১.১কম যপবরকল্পনা 

প্রর্ীি িাবরখ 4 ৩০-7-২০20 ৪-8-২০20 8-8-২০20 ১1-8-২০20 ১6-8-২০20 

 

৩০-7-

২০20 

 

৪ 

1.২ উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

মহামারী/আপদকাল 

মমাকাদ্দিলার সাদ্দে 

সম্পৃক্তিা 

১.২.১ প্রর্ীি 

কম যপবরকল্পনাে 

মহামারী/আপদকাল 

মমাকাদ্দিলাে 

বিদ্দেষ পদদ্দক্ষ্দ্দপর 

রুপদ্দরখা প্রকাে 

      

সংদ্দর্াজনী-ক 

তার্রখ 3 ৩০-৭-২০২০ ৪-৮-২০২০ ৮-৮-২০২০ ১১-৮-২০২০ ১৬-৮-২০২০ 

 

 

 

৩০-৭-

২০২০ 

 

 

 

3 

১.৩ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

মবিপবরষদ বিভাদ্দে 

মপ্ররর্  

১.৩.১ মবিপবরষদ 

বিভাদ্দে মপ্রবরি  
িাবরখ ১ 4-8- ২০20 

১1-8- 

২০20 
১6-8- ২০20 ২২-8- ২০20 ২৮-8-২০20 

 

 

৩০-৭-

২০২০ 

 

 

১ 

১.৪ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা  তথ্য 

বাতায়নন প্রকাে 

১.৪.১ িথ্য 

িািােদ্দন প্রকাবেি তার্রখ ২ ১0-8- ২০20 
১4-8- 

২০20 
18-8- ২০20 ২2-8-২০20 28-8-২০20 

 

৩০-৭-

২০২০ 

 

২ 

২ 
ইদ্দনাদ্দভেন টিদ্দমর 

সভা 
৬ 

২.১ ইদ্দনাদ্দভেন 

টিদ্দমর সভা অনুষ্ঠান 

২.১.১ সভা অনুবষ্ঠি  সংখ্যা 

 
৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩ ২ 

২.২ ইদ্দনাদ্দভেন 

টিদ্দমর সভার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিােন 

 

২.২.১  বসদ্ধান্ত 

িাস্তিাবেি   
% 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ১.৭৯ 

http://www.mole.gov.bd/


ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ধবার্ষ ধক 

মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

(Mark) 

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

৩ 

উদ্ভািন খানত (স্কাড 

নম্বর-3257105) 

িরাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-

সংক্রান্ত কার্ যক্রম 

িাস্তিােদ্দন িাদ্দজট  

িরাে  

৩.১.১ িাদ্দজট 

িরােকৃি 
টাকা ২ ১৮ লক্ষ     ১৯.৮০ লক্ষ ২ 

৩.২ উদ্ভাবন-

সংক্রান্ত কার্ যক্রম 

িাস্তিােদ্দন 

িরােকৃি অে য ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভািন-

সংক্রান্ত কার্ যক্রম 

িাস্তিােদ্দন 

িরােকৃি অে য 

ব্যবেি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ হার্ার - 

৪ সক্ষ্মিা বৃবদ্ধ 8 

৪.১ উদ্ভািন ও মসিা 

সহবজকরর্ বিষদ্দে 

এক বদদ্দনর 

কম যোলা/ মসবমনার 

৪.১.১ কম যোলা/ 

মসবমনার অনুবষ্ঠি 
সংখ্যা ৩ 2 ১    ১ ২.৭ 

৪.২ উদ্ভািদ্দন 

সক্ষ্মিা বৃবদ্ধর 

লদ্দক্ষ্য দুই বদদ্দনর 

প্রবেক্ষ্র্ আদ্দোজন  

৪.২.১ প্রবেক্ষ্র্ 

আদ্দোবজি সংখ্যা 

(জন) 
৩ 8 ৬ ৪ ২ ১ - - 

৪.৩ মসিা 

সহবজকরদ্দর্ 

সক্ষ্মিা বৃবদ্ধর 

লদ্দক্ষ্য দুই বদদ্দনর 

প্রবেক্ষ্র্ আদ্দোজন 

৪.৩.১ প্রবেক্ষ্র্ 

আদ্দোবজি 
সংখ্যা 

(জন) 
2 8 ৬ ৪ ২ ১ - - 

৫ 

স্বীে দপ্তদ্দরর মসিাে 

উদ্ভািনী ধারর্া/ 

উদ্দযাে আহিান, 

র্াচাই-িাছাই-

সংক্রান্ত কার্ যক্রম 

4 

৫.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে/ধারর্া 

আহিান এিং প্রাপ্ত 

উদ্ভািনী  ধরর্াগুদ্দলা  

র্াচাই-িাছাইপূি যক 

িাবলকা িথ্য 

িািােদ্দন প্রকাে  

৫.১.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের িাবলকা 

িথ্য িািােদ্দন 

প্রকাবেি িাবরখ 4 ৩-1১-২০20 
৫-11-

২০20 
১০-11-২০20 ১7-11-২০20 ২০-11-২০20 ১-1১-২০20 

 

 

 

৪ 

৬ 
উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং িাস্তিােন 
6 

৬.১ ন্যযনিম একটি 

উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং 

িাস্তিােদ্দনর 

সরকাবর আদ্দদে 

৬.১.১ পাইলটিং 

িাস্তিােদ্দনর আদ্দদে 

জাবরকৃি িাবরখ 3 ১৯-1২-২০20 
২৪-1২-

২০20 
৩০-11-২০20 5-১-২০২1 ১০-১-২০২1 

১৪-1২-

২০20 
৩ 



ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ধবার্ষ ধক 

মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

(Mark) 

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

জাবর 

৬.২ উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের পাইলটিং 

িাস্তিােন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিং 

িাস্তিােন মূল্যার্য়ত তার্রখ ৩ ১-০৩- ২০২1 
৫-৩- 

২০২1 
১০-৩- ২০২1 ১৫-৩- ২০২1 ১৯-৩- ২০২1 - - 

৭ 
উদ্ভািন প্রদে যনী 

(মোদ্দকবসং) 
৮ 

৭.১ ন্যযনিম একটি 

উদ্ভািন প্রদে যনীর 

(মোদ্দকবসং) 

আদ্দোজন 

৭.১.১ আদ্দোবজি 

উদ্ভািন প্রদে যনী 
িাবরখ ৬ ১৫-০৫-২০২1 

২২-৫-

২০২1 
২৯-৫-২০২1 ১০-৬-২০২1 ১৫-৬-২০২1 - - 

৭.২ প্রদে যনীর 

মাধ্যদ্দম মেষ্ঠ 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

বনি যাচন    

৭.২.১ মেষ্ঠ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে বনি যাবচি  
সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - - - 

৮ 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

আঞ্চবলক ও জািীে 

পর্ যাদ্দে িাস্তিােন 

7 

৮.১ ন্যযনিম একটি 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

আঞ্চবলক/ জািীে 

পর্ যাদ্দে িাস্তিােন 

৮.১.১ িাস্তিােদ্দনর 

জন্য অবিস আদ্দদে 

জাবরকৃি  

 

িাবরখ 
7 

 

১০-৬-২০21 

১৬-৬-

২০21 
২০-৬-২০21 ২৫-৬-২০21 ৩০-6-২০21 - - 

৯ 
স্বীকৃবি িা প্রস্ণাদনা 

প্রদান 
5 

৯.১ উদ্ভািকের্দ্দক 

প্রেংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাবনক 

পত্র/সনদপত্র 

/দ্দক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদান 

৯.১.১ 

প্রেংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাবনক পত্র/ 

সনদপত্র /দ্দক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদানকৃি 

সংখ্যা 

(র্ন) 
3 5 ৪ ৩ ২ ১ - - 

৯.২ উদ্ভািকের্দ্দক 

স্েনে বেক্ষ্া 

সির/প্রবেক্ষ্র্ 

/নদ্দলজ মেোবরং  

মপ্রাগ্রাদ্দম মপ্ররর্ 

৯.২.১ বেক্ষ্া সির/ 

প্রবেক্ষ্র্/নদ্দলজ 

মেোবরং  মপ্রাগ্রাদ্দম 

মপ্রবরি 

সংখ্যা 

(জন) 
2 ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ - - 

১০ 

তথ্য 

বাতায়নহালনাগােক

রণ 

8 

১০.১ ইননানেেন 

টিনের পূণ ধাঙ্গ 

তথ্যসহ 

বছরর্ের্িক 

উদ্ভাবননর  সকল 

তথ্য আপনলাড/ 

১০.১.১ উদ্ভাবদনর 

তথ্য আপনলাডকৃত/ 

হালনাগােকৃত 
র্নয়র্ে

ত 

(%) 

৪ 100 90 80 70 ৬০ 100 

 

 

৪ 



ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ধবার্ষ ধক 

মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

(Mark) 

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

হালনাগােকরণ 

১০.২ বছরসিসিক 

পাইলট ও 

বাস্তবাসয়ত সসবা 

সহসজকরদণর তথ্য   

আপনলাড/ 

হালনাগােকরণ 

১০.২.১ সসবা 

সহসজকরদণর তথ্য 

আপনলাড/ 

হালনাগােকৃত 
% ২ 100 90 80 70 ৬০ 100 ২ 

১০.৩ বাস্তবাসয়ত 

সিসজটাল-সসবার 

তথ্য   আপনলাড/ 

হালনাগােকরণ 

১০.৩.১ সিসজটাল-

সসবার তথ্য 

আপনলাড/ 

হালনাগােকৃত 

% 2 100 90 80 70 ৬০ 100 2 

১১ 
র্ডর্র্টাল স্সবা 

ততর্র ও বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১১.১ ন্যূনতম 

একটি সিসজটাল 

সসবা ততর্র ও 

বাস্তবায়ন করা 

১১.১.১ একটি 

সিসজটাল সসবা 

বাস্তবাসয়ত 
তার্রখ ৪ ১৫-২-২০২1 

১৫-৩-

২০২1 
৩১-৩-২০২1 ৩০-৪-২০২1 ৩০-৫-২০২1 - - 

১২ স্সবা সহর্র্করণ ৮ 

১২.১ ন্যূনতম 

একটি স্সবা পদ্ধর্ত 

সহর্র্করনণর 

পাইলটিিং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ 

সহর্র্করনণর 

পাইলটিিং 

বাস্তবায়ননর অসিস 

আদেশ জাসরকৃত 

তার্রখ 4 ১৫-১০- ২০20 
২০-১০- 

২০20 

২৪-১০- 

২০20 

২৮-১০- 

২০20 

৩০-১০- 

২০20 

১১-১০- 

২০20 
৪ 

১২.২ ন্যূনতম 

একটি স্সবা পদ্ধর্ত 

সহর্র্করণ 

সারাদেদশ 

সম্প্রসারণ/ 

সরসিদকশন 

 ১২.২.১ সসবা 

সহর্র্করণ   

বাস্তবায়নন চুড়ান্ত 

অর্িস আদেশ 

জাসরকৃত 

 

তার্রখ 4 ১৫-০৪-২০২1 
৩০-৪-

২০২1 
১৫-৫-২০২1 ৩০-৫-২০২1 ১৫-৬-২০২1 - - 

১৩ পসরবীক্ষণ ৭ 

১৩.১ আওতার্ীন 

অসর্েপ্তর/ সাংস্থার 

উদ্ভাবন 

কম মপসরকল্পনা 

প্রণয়ন কার্ মক্রম 

পসরবীক্ষণ  

১৩.১.১ আওতার্ীন 

েপ্তর/ সাংস্থার 

বাসষ মক 

কম মপসরকল্পনা 

প্রণীত  

 

িাবরখ ৩ ৩০-7-২০20 ৪-8-২০20 8-8-২০20 ১1-8-২০20 ১6-8-২০20 
২৮-7-

২০20 
৩ 

১৩.২ স্বীয় েপ্তরসহ 

আওতার্ীন 

১৩.২.১ আওতার্ীন 

অসর্েপ্তর/ েপ্তর 
সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - ৩ ২ 



ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ধবার্ষ ধক 

মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

(Mark) 

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

অসর্েপ্তর/ েপ্তর 

সাংস্থার উদ্ভাবন 

কম মপসরকল্পনা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসত 

পসরবীক্ষণ   

সাংস্থার সদে 

ইদনাদিশন টিদমর 

সিা আদয়াসজত 

১৩.৩ মাঠ পর্ যাদ্দে 

চলমান উদ্ভািনী 

প্রকল্পসমূহ 

সদ্দরজবমন 

পবরদে যন ও 

প্রদ্দোজনীে সহােিা 

প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পবরদে যনকৃি এিং 

সহােিা প্রদানকৃি      
সংখ্যা 

(কয়টি) 
২ 5 ৪ ৩ ২ ১ - - 

১৪ 

 

ডকুনেনেেন  

প্রকােনা  

7 

১৪.১ িাস্তিাবেি 

উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের 

ডকুদ্দমদ্দেেন তিবর 

ও প্রকােনা 

(পাইলট ও 

সম্প্রসাবরি) 

১৪.১.১ 

ডকুদ্দমদ্দেেন  

প্রকাবেি  

িাবরখ 
৪ ২০-০৫-২০২1 

২৫-৫-

২০২1 
৩১-৫-২০২1 ১০-৬-২০২1 ১৫-৬-২০২1 - - 

১৪.২ সসবা 

সহসজকরদণর 

িকুদমদেশন তিবর 

ও প্রকােনা 

১৪.২.১ 

িকুদমদেশন 

প্রকাসশত 
তার্রখ ৩ ২০-০৫-২০২1 

২৫-৫-

২০২1 
৩১-৫-২০২1 ১০-৬-২০২1 ১৫-৬-২০২1 - - 

1৫ 

উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভািন 

পবরকল্পনার অধ য-

িাবষক স্ব-মূল্যােন 

১৫.১.১ অধ য- 

িাবষ যক প্রর্তনবেন 

স্ব-মূল্যাবেি 

িাবরখ ৩ ৩০-1-২০২1 ৫-২-২০২1 ১০-২-২০২1 ১৭-২-২০২1 ২০-২-২০২1 ২০-1-২০২1 ৩ 

১৫.২  উদ্ভািন 

কে ধপবরকল্পনার 

অধ য- িাবষ যক 

মূল্যােন প্রবিদ্দিদন 

মবিপবরষদ বিভাদ্দে 

মপ্ররর্ 

১৫.২.১ অধ য- 

িাবষ যক মূূ্ল্যােন  

প্রবিদ্দিদন মপ্রবরি  
িাবরখ ১ ৫-২-২০২1 

১০-২-

২০২1 
১৭-২-২০২1 ২০-২-২০২1 ২৫-২-২০২1 

৩০-1-

২০২1 
১ 

১৫.৩ উদ্ভািন 

কে ধপবরকল্পনার 

িাবষক স্ব-মূল্যােন  

১৫.৩.১ িাবষ যক 

মূল্যােন প্রবিদ্দিদন 

প্রস্তুিকৃি  

িাবরখ ৩ ১৫-৭-২০২1 
২০-৭-

২০২1 
২৩-৭-২০২1 ২৬-৭-২০২1 ৩০-7-২০২1 

 

- 

 

- 



ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ধবার্ষ ধক 

মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

(Mark) 

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

১৫.৪ উদ্ভািন 

কে ধপবরকল্পনার 

িাবষক স্ব-মূল্যােন 

প্রবিদ্দিদন  

মবিপবরষদ বিভাদ্দে 

মপ্ররর্ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   

প্রবিদ্দিদন মপ্রবরি 

িাবরখ ১ ২০-৭-২০২1 
২৩-৭-

২০২1 
২৬-৭-২০২1 ৩০-7-২০২1 ৫-৮-২০২1 - - 

স্োট:- ৪৬.৫0 

 

 

সংদ্দর্াজনী-ক 

 

সূচকঃ ১.২.১ প্রর্ীি কম যপবরকল্পনাে মহামারী/আপদকাল মমাকাদ্দিলাে বিদ্দেষ পদদ্দক্ষ্দ্দপর রুপদ্দরখা প্রকােঃ 

 

 ১। িাংলাদ্দদে সবচিালদ্দের ৭ নম্বর ভিদ্দনর ৪ে য এিং ৫ম িলাে েম ও কম যসংস্থান মির্ালদ্দের প্রদ্দিেপদ্দে ২টি Disinfection Tunnel স্থাপন। 

 ২। কদ্দরানা ভাইরাস (দ্দকাবভড-১৯) মমাকাদ্দিলাে এ মির্ালে কর্তযক কদ্দরানা মরস্পন্স কবমটি েঠন। 

 ৩। এ মির্ালদ্দের সকল কম যকিযা/কম যচারীদ্দক প্রদ্দোজনীে মাস্ক, হযান্ড গ্লাভস, বনরাপত্তা কযাপ এিং হযান্ড স্যাবনটাইজার সরিরাহ করন।  

 ৪। সকল বমটিং Zoom Apps এর মাধ্যদ্দম সম্পন্ন করা। 

 ৫। এ মির্ালদ্দের ইনহাউজ প্রবেক্ষ্দ্দর্ মকাবভড-১৯ বিষেদ্দক সংযুক্ত করা হদ্দেদ্দছ। 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

আইিস  সল 
www.mole.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.১৬ তািরখ: 
২৬ জা য়াির ২০২১

১২ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথঅথ --বছেররবছেরর   ব া িষকবািষক  উ াবনউ াবন   কমপিরক নারকমপিরক নার   অধবািষকঅধবািষক  ায়নায়ন   িতবেদনিতবেদন   দা িখলদািখল
সং াসং া ।।

: মি পিরষদ িবভােগর ারক নং: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩৩.০০৫.১৯.১২ তািরখ: ১০ জা য়াির ২০২১।

          উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত ম ও কমসং ান ম ণালেয়র ২০২০-২০২১ অথ-বছেরর বািষক
উ াবন কমপিরক নার অধ-বািষক - ায়ন িতেবদন মাণকসহ (সং  ছেক) হাডকিপ এবং সফটকিপ
িনেদশ েম এসােথ রণ করা হেলা।
 
সং ি : বণনা মাতােবক ৫৮ (আটা ) পাতা।

২৬ -১-২০ ২১

মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ িবভাগ 

মাঃ আির ল ইসলাম
া ামার

ফান: ৯৫৪৬২৮৬
ইেমইল:

programmer@mole.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৬.৩২.০০৬.১৭.১৬/১(৪) তািরখ: ১২ মাঘ ১৪২৭
২৬ জা য়াির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) শাসিনক কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৪) অিফস কিপ/গাড ফাইল

২৬ -১-২০ ২১

. ১



মাঃ আির ল ইসলাম 
া ামার

. ২


