গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
তথ ম ণালয়
জাতীয় গণমাধ◌্যম ইনি িটউট
দৃ স া ও রখায়ন শাখা
...

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

মাঃ মুনজু ল আলম
পিরচালক ( শাসন ও উ য়ন)
১০ সে র ২০১৮ ি
া
বলা ০৩.০০ টা
সভাক , জাতীয় গণমাধ ম ইনি িটউট, ঢাকা।
উপি ত কমকতােদর তািলকা পিরিশ ‘‘ক’’- ত দওয়া হল।

‘‘সভার অেলাচ িবষয়সমূহ’’

০১। িনজ অিফেসর সবা সহজীকরণ অথবা সবায় ইেনােভশন;
০২। অিফেসর আধুিনকীকরণ ও স মতা বৃ ি ;
০৩। পাটনারিশপ ও নটওয়ািকং এবং সাস াল িমিডয়ার ব বহার;
০৪। মািসক সভার তািরখ িনধারণ; এবং
০৫। িবিবধ।
ইনি িটউেটর পিরচালক ( শাসন ও উ য়ন) ও ইেনােভশন অিফসার সভায় উপি ত সকল সদেস েক
াগত জািনেয় সভার কাজ আর কেরন। উপি ত সকেলর অংশ হেণ পু ানুপু আেলাচনা-পযােলাচনা
শেষ িন প িস া সমূহ গৃহীত হয়ঃ
ম
১
১.

২.

আেলাচ িচ
২
িবগত সভার
কাযিববরণী
অ েমাদন

আেলাচনা
৩
আগ ’১৮ মােসর কাযিববরণী
া ামার সভায় উপ াপন কেরন এবং
িবষয় েলা আেলাচনা ও পযােলাচনা
করা হয়।

িস া
বা বায়নকারী
৪
৫
কাযিববরণী পাঠাে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয় এবং স ইেনােভশন
অ যায়ী বা বায়েনর পদে প িনেত হেব।কাযিববরণী িটম
পাঠাে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয় এবং স অ যায়ী
বা বায়েনর পদে প িনেত হেব। এছাড়া ২নং সািরর
৪নং কলােম িমক ২ ও ৩ এ “অনলাইেন” এর
পিরবেত “িডিজটাল প িতেত” সংেশাধন করেত হেব।
িনজ অিফেসর জাতীয় গণমাধ ম ইনি িটউেটর সবা অ ািধকারিভি েত ৫ িট সবার উে খসহ সবেমাট ৭ িট কমপিরক না
সবা
সহজীকরণ অথবা সবায় ইেনােভশেনর সবার ে ইেনােভশন িটেমর কায ম হণ করেত বা বায়ন
সহজীকরণ আওতায় সবা হীতার সংখ া িবেবচনা হেব।
ণীত কমপিরক না মি পিরষেদর বািষক কিমিট
অথবা সবায় কের ৭ িট
পূণ সবা ৩০ জুন’১৯ উ াবন
কমপিরক না ণয়ন ও বা বায়ন অ গিত
ইেনােভশন ি : তািরেখর মেধ বা বায়েনর
মূল ায়ন িনেদিশকা, ২০১৮-২০১৯ অ যায়ী ৩০ জুন’১৯
রাডম াপ িনেয় িব ািরত আেলাচনা করা এর মেধ বা বায়ন করেত হেব। সবাসমূহ হেলা:
হয়।
১। েবশ পেথ One Stop Service চালুকরণ
২। িডিজটাল প িতেত স দব ি মূল ায়ন স
৩। িডিজটাল প িতেতপাঠ ধারা মূল ায়ন স
৪। িশ ণাথীেদর অনলাইেন িনব ন ও তথ ভা ডার
ত
৫। িতিট পাঠ ধারায় স দব ি র জ সশন
আউটলাইন তিরকরণ ও দান
৬। সনদপে QR কাড াপন
৭। ই-লাইে রী চালুকরণ;

১

৩.

৪.

৫.

৬.

ওিরেয়নেটশন উি িখত ০৭ িট সবা বা বায়েনর জ
সবা েলা বা বায়েনর জ
/ কমশালা/ স এক িদেনর ওিরেয়নেটশন/
এক িদেনর ওিরেয়নেটশন/ কমশালা/ সিমনার আেয়াজন
িমনার
কমশালা/ সিমনার আেয়াজেনর িবষেয় করেত হেব। এছাড়া সবা েলা বা বায়েনর জ িবিভ
আেলাচনা হয়।
মাধ ম/ িত ান থেক তথ সং হ কের আগামী সভায়
উপ াপন করেত হেব।
আইিডয়া
জাতীয় গণমাধ ম ইনি িটউেটর
ইনি িটউেটর েবশ পেথর ডানিদেক একিট আইিডয়া ইেনােভশন
ম ােনজেম ট সবাসমূহ অিধকতর জনবা ব করার ব এবং অনলাইেন আইিডয়া রেণর জ
িটম
ও লআপ লে সকল পযােয়র কমকতা ও
ইনি িটউেটর ওেয়বসাইেট একিট আইিডয়া ব (িলংক
কমচারীর িনকট হেত উ াবনী ধারণা http://nimc.gov.bd/site/page/46a225bf-1b44িনয়িমত াি র উে ে
ট ডার
4eea-94d4-d9611f3b3ab2/Idea-Box/উ াবনীবে র অ প একিট ইেনােভশন ব
ধারনা) াপন করা হেয়েছ। আইিডয়া ম ােনজেম ট ও
াপন এবং অনলাইেন আইিডয়া দান
লআপ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা শেষ িতমােস
করার জ একিট অনলাইন াটফম
ইেনােভশন িটেমর সভায় আইিডয়া ব এবং অনলাইেন
াপেনর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।
া আইিডয়াসমূহ যাচাই ও বাছাই কের বা বায়নেযাগ
আইিডয়াসমূহ মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন
হণসহ িনধািরত সমেয়র মেধ বা বায়ন করেত হেব।
পাটনারিশপ, সবা প িত সহজীকরণ, ই-ফাইল,
সা াল িমিডয়ার কাযকর ব বহাের জাতীয় গণমাধ ম ইেনােভশন
নটওয়ািকং ইেনােভশন ইত ািদ িবষেয় িশ ণ
ইনি িটউেটর জ সামািজক যাগােযাগ মাধ েম
িটম, পিরচালক
এবং সা াল দােনর জ এটুআই ও সংি অ া ( যমন: ফসবুক একাউে ট; প ও পজ, ইউিটউেব
( িশ. অ .)
িমিডয়ার
িত ান / অংশীজন িচি তকরণ ও
িবিভ রিডও ও টিলিভশন অ ান এবং
এবং পিরচালক
ব বহার
তঁােদর সে যাগােযাগ াপন এবং
ইনি িটউেটর ওেয়ব পাটােল ট ডার, নািটশ, িশ ণ ( িশ: েকৗ:)
সবায় উ াবন ি য়ার িবষেয় মতামত কায মসহ) নানা িবষয় িতিনয়ত Upload করা হে ;
হেণর জ ই- মইল ব বহােরর
যা চলমান রাখেত হেব। সভায় ই টারেনটিভি ক
পাশাপািশ অ া সামািজক যাগােযাগ গণমাধ ম ব ব াপনা িবেশষ কের ইনি িটউেটর িতিট
মাধ ম যমন:- ওেয়বসাইট, ফসবুক,
িশ ণ পাঠ ধারায় সা াল িমিডয়ার ব াপকিভি ক
ইউিটউব ইত ািদর ব বহার িনি ত
ব বহার এবং িডিজটাল বাংলােদশ কনেট ট
করার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা বাধ তামূলকভােব অ ভূ করেণর উেদ াগ নওয়া
হয়। সভায় ই টারেনটিভি ক গণমাধ ম হেয়েছ এবং এিট যােত েত ক পাঠ ধারায় অ ভূ
ব ব াপনা িবেশষ কের িতিট
থােক স ব াপাের সংি সকলেক তৎপর হেত হেব।
পাঠ ধারায় সা াল িমিডয়ার
ব াপকিভি ক ব বহার এবং িডিজটাল
বাংলােদশ কনেট ট অ ভূ করেণর
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়।
বাৎসিরক
জাতীয় গণমাধ ম ইনি িটউেটর
ইেনােভশন িটম িতমােসর থম স ােহ মািসক সভা ইেনােভশন
কমপিরক না আধুিনকায়ন ও একিট আদশ িনং
অ ােনর ব ব া করেত হেব। উ সভার অেলাচ
িটম
ণয়ন, মািসক িত ান িহেসেব গেড়
িবষয়সমূহ পরবতী মািসক সম য় সভায় উপ াপন
সভার তািরখ তালার লে বাৎসিরক উ য়ন
করেত হেব। এছাড়াও িতবৎসর ৩০ জুলাই-এর মেধ
িনধারণ ও
পিরক না ণয়ন; উ য়ন পিরক না একিট পূণা বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন ও তা
িবিবধ
বা বায়েনর লে মািসক সভার
তথ ম ণালেয়র মাধ েম মি পিরষদ িবভােগ রণ;
আেয়াজন ও বাৎসিরক িরেপাট দােনর এবং ইেনােভশন িটেমর সভার কাযিববরণী যথাসমেয়
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। ওেয়বসাইেট কােশর ব ব া করেত হেব।

আর কান আেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধন বাদ জািনেয় সভার সমাি
কেরন।

ঘাষণা

মাঃ মুনজু ল আলম
পিরচালক ( শাসন ও উ য়ন)
তািরখ: ৩১ ভা ১৪২৫
১৫ সে র ২০১৮

ারক ন র:
১৫.৫৫.০০০০.৪০৪.০৬.০০১.১৮.১০৯

২

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) া ামার (চলিত দািয় ), আই িস িট শাখা, জাতীয় গণমাধ◌্যম ইনি িটউট
২) উপ-পিরচালক (চলিত দািয় ), িটিভ অ ান িশ ণ শাখা, জাতীয় গণমাধ◌্যম ইনি িটউট
৩) সহকারী া ামার, আই িস িট শাখা, জাতীয় গণমাধ◌্যম ইনি িটউট
৪) গেবষণা কমকতা , জাতীয় গণমাধ◌্যম ইনি িটউট
৫) সহকারী পিরচালক, দৃ স া ও রখায়ন শাখা, জাতীয় গণমাধ◌্যম ইনি িটউট
৬) উপ-সহকারী েকৗশলী ( বতার), জাতীয় গণমাধ◌্যম ইনি িটউট
৭) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ) ,
মহাপিরচালেকর দ র, জাতীয় গণমাধ◌্যম ইনি িটউট
৮) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর (অিতির মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ),
অিতির মহাপিরচালেকর দ র, জাতীয় গণমাধ◌্যম ইনি িটউট

মাহা: আ ুস সালাম
া ামার

৩

