গণ䏃জাত끻ী বাংলােদশ সরকার
তꗘ ম끻ণালয়
জাতীয় গণমাধ�ম ইনি玃�উট
...

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
忑�ান
উপি忑�িত

ᗯমাহাঃ ওয়ািলউর রহমান
অিতির⽹� মহাপিরচালক
০৯ এি䏃ল ২০১৭ ি䫡া�ﱷ
ᗯবলা ১১.০০ টা
সভাক, জাতীয় গণমা厢�ম ইনি玃�উট, ঢাকা
পিরিশ锬 ‘‘ক’’

জাতীয় গণমা厢�ম ইনি玃�উেটর ইেনােভশন 玃�েমর এক সভা ০৯ এি䏃ল ২০১৭ ি䫡:, রিববার, ᗯবলা ১১.০০ টায় ইনি玃�উেটর সভাকᗯ অিতির⽹�
মহাপিরচালক ও ইেনােভশন অিফসার ᗯমাহা: ওয়ািলউর রহমান এর সভাপিতে綰 অ埛�ি╍ত হয়। এ সভায় স醵�ািনত মহাপিরচালক জনাব ᗯমা:
রিফ출퓟ামান উপি忑�ত িছেলন।
‘‘সভার অেলাচ� িবষয়সᡳ�হ’’

০১। িনজ অিফেসর ᗯসবা সহজীকরণ অথবা ᗯসবায় ইেনােভশন;
০২। অিফেসর আ៛�িনকীকরণ ও সমতা 攂ি퇗;
০৩। পাট 芫�নারিশপ ও ᗯনটওয়ািক芫�ং এবং ᗯসা둎াল িমিডয়ার 寪বহার;
০৪। আইিস玃� শাখা 忑�াপন;
০৫। মািসক সভার তািরখ িনধ 芫�ারণ; এবং
০৬। িবিবধ।
ইনি玃�উেটর অিতির⽹� মহাপিরচালক ও ইেনােভশন অিফসার সভায় মহাপিরচালক মেহাদয় উপি忑�ত হওয়ায় ত�েক 𬯿ত�އতা ও ধ咫�বাদ �އাপন
কেরন। এরপর সকল সদে둎েক ት�াগত জািনেয় সভার কাজ আর㡥 কেরন। সভায় উপি忑�ত সকেলর অংশ飝�হেণ 塛�퓔�া埛�塛�퓔� আেলাচনা-পয 芫�ােলাচনা
ᗯশেষ িন㻁�᎗�প িস퇗া䷢সᡳ�হ ᡚ�হীত হয়ঃ
ꚠ�ম

আেলাচ�嬂িচ

১.

িবগত সভার
কায 芫�িববরণী
অ埛�েমাদন

আেলাচনা

িস퇗া䷢

মাচ 芫�’১৭
মােসর
কায 芫�িববরণী কায 芫�িববরণী পাঠাে䷢ তা 힃�ঢ়ীকরণ করা হয় এবং ᗯস
ᗯ䏃া飝�ামার সভায় উপ忑�াপন কেরন অ埛�যায়ী বা犑বায়েনর পদᗯপ িনেত হেব।
এবং িবষয়䤵�েলা আেলাচনা ও
পয 芫�ােলাচনা করা হয়।

বা犑বায়নকারী
ইেনােভশন
玃�ম

২.

িনজ
অিফেসর
ᗯসবা
সহজীকরণ
অথবা ᗯসবায়
ইেনােভশন

জাতীয় গণমা厢�ম ইনি玃�উেটর
ᗯসবা সহজীকরণ অথবা ᗯসবায়
ইেনােভশেনর আওতায় ᗯসবা
飝�হীতার সং䨕�া িবেবচনা কের ১০ 玃�
䤵�乴�綰�ণ 芫� ᗯসবা ৩১ িডেস篤র, ২০১৭
ি䫡: তািরেখর মে厢� বা犑বায়েনর
ᗯরাড罡�াপ িনেয় িব犑ািরত আেলাচনা
করা হয়।

অ飝�ািধকারিভি쳩েত ৫ 玃� ᗯসবার উে徶খসহ সব 芫�েমাট ১০ 玃�
ᗯসবার ᗯᗯ꽘 ইেনােভশন 玃�েমর কায 芫�ꚠ�ম 飝�হণ করেত
হেব। 䏃ণীত কম芫�পিরক⁇�না মি끻পিরষেদর উ꽞াবন
কম芫�পিরক⁇�না 䏃ণয়ন ও ᡳ�䵱�ায়ন িনেদ 芫�িশকা, ২০১৫
অ埛�যায়ী ৩১ িডেস篤র’১৭ এর মে厢� বা犑বায়ন করেত হেব।
ᗯসবাসᡳ�হ হেলা:

কম芫�পিরক⁇�না
বা犑বায়ন
কিম玃�

১। অিফেসর আ៛�িনকীকরণ ও সমতা 攂ি퇗;
২। ই讔�ারেনটিভি쳩ক গণমা厢�ম 寪ব忑�াপনা (Web
Based Media Management);
৩. ই-ফাইল (নিথ) চাᡛ�করণ;
৪. ইিজিপ (e-gp) ᗯপাট 芫�ােলর মা厢�েম ই-ᗯটািরং
চাᡛ�করণ;
৫. লাইেﵫরী Automation System চাᡛ�করণ
৬. ইনি玃�উেটর িনরাপ쳩া িনি潜�তকরেণ আ៛�িনক
য끻পািত 忑�াপন;
৭. িডিজটাল হািজরা চাᡛ�করণ;
৮. 䏃িশণ ᗯকােস 芫� িনিম芫�ত সকল অিডও/িভিডও অ埛�╍ান
ইউ玃�উব চ�ােনেল আপেলাড এবং ওেয়বসাইেট িলংক
䏃দান;
৯. ᗯࡽ�িণকে Interactive Board 忑�াপন;
১০. 魦াস乴�েম 忑�ায়ীভােব সাউ িসেম 忑�াপন।

৩.

অিফেসর
আ៛�িনকায়ন
সমতা 攂ি퇗

মহাপিরচালক মেহাদয় অিফেসর অিফেসর আ៛�িনকীকরণ ও সÿমতা 攂ি퇗:
কম芫�পিরক⁇�না
ও আ៛�িনকীকরণ ও সমতা 攂ি퇗র
বা犑বায়ন
ICT িবষয়ক য끻াংশ: ৫৯ (ঊনষাট) 玃� ᗯড�টপ কিম玃�
িবষেয় 嬂িনিদ 芫�锬ভােব ᡚ�হীত কায 芫�ꚠ�েমর
বণ 芫�নাসহ উপ忑�াপেনর িদকিনেদ 芫�শনা কি浝�উটার, ২২ (বাইশ) 玃� 䵱�াপটপ কি浝�উটার, ০১
䏃দান কেরন। উ⽹� িদকিনেদ 芫�শনার (এক) 玃� সাভ芫�ার ও ০৪ (চার)玃� 詻াব রেয়েছ; এ䤵�েলা
আেলােক
ইনি玃�উেটর িবᡛ��ৎ সাࡽ�য়ী এবং আ៛�িনক 䏃塛�ি⽹�বা萠�ব করার ᗯে꽘
আ៛�িনকীকরেণর জ咫� 塛�রেনা য끻পািত 䏃েয়াজনীয় 寪ব忑�া 飝�হণ করা হে립। ইেতামে厢� এ বছর
পিরবেত芫� ন塛�ন আ៛�িনক 䏃塛�ি⽹� িনভ芫�র ১০玃� 塛�রাতন কি浝�উটার ও ৮玃� িসআর玃� মিনটর
য끻পািতর ꚠ�য় এবং ᗯমরামত করার
অেকেজা ᗯঘাষণা কের আ៛�িনক 䏃塛�ি⽹�র ০৫ 玃� 죔�া
িবষেয় আেলাচনা হয়। এছাড়া এসব ᗯড�টপ কি浝�উটার ꚠ�য় করা হেয়েছ এবং ১玃� ননআ៛�িনক 䏃塛�ি⽹�িনভ芫�র য끻পািত
িলিনয়ার িভিডও এিড玃�ং 凓�ােনল ꚠ�েয়র কায 芫�ꚠ�ম
寪বহাের সম কের গেড় ᗯতালার
চলমান রেয়েছ। এছাড়া সভাক ১玃� ও ᗯࡽ�িণকে ১玃�
জ咫� কম芫�কত芫�া ও কম芫�চািরেদর
ই讔�ােরি芣�ভ ᗯবাড 芫� 忑�াপেনর উে��াগ ᗯনওয়া হেয়েছ।
䏃িশᗯণর
িবষেয়
িব犑ািরত
আেলাচনা করা হয়।

৪.

৫.

আইিডয়া
罡�ােনজেম讔�
ᗯ�লআপ

জাতীয় গণমা厢�ম ইনি玃�উেটর
ও ᗯসবাসᡳ�হ
অিধকতর জনবা萠�ব
করার লᗯ� সকল পয 芫�ােয়র
কম芫�কত芫�া ও কম芫�চারীর িনকট হেত
উ꽞াবনী ধারণা িনয়িমত 䏃াি鉚র
উে軥�ে钳 ᗯটার বে꡷র অ埛�᎗�প এক玃�
ইেনােভশন ব꡷ 忑�াপন এবং
অনলাইেন আইিডয়া 䏃দান করার
জ咫� এক玃� অনলাইন 或াটফরম
忑�াপেনর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

পাট 芫�নারিশপ,
ᗯনটওয়ািক芫�ং এবং
ᗯসা둎াল িমিডয়ার
寪বহার

ᗯসবা প퇗িত সহজীকরণ, ই-ফাইল,
ইেনােভশন ইত�ািদ িবষেয় 䏃িশণ
䏃দােনর জ咫� এᡚ�আই ও সংি�锬
অ咫�া咫� 䏃িত╍ান / অংশীজন
িচি⇐তকরণ ও ত�েদর সে쥃�
ᗯযাগােযাগ 忑�াপন এবং ᗯসবায়
উ꽞াবন 䏃িꚠ�য়ার িবষেয় মতামত
飝��হেণর জ咫� ই-ᗯমইল 寪বহােরর
পাশাপািশ অ咫�া咫� সামািজক
ᗯযাগােযাগ
মা厢�ম
ᗯযমন:ওেয়বসাইট, ᗯফস𦴂ক, ইউ玃�উব
ইত�ািদর 寪বহার িনি潜�ত করার
িবষেয় িব犑ািরত আেলাচনা করা
হয়। সভায় ই讔�ারেনটিভি쳩ক
গণমা厢�ম 寪ব忑�াপনা িবেশষ কের
䏃িত玃� পা�ধারায় ᗯসা钳াল িমিডয়ার
寪াপকিভি쳩ক
寪বহার
এবং
িডিজটাল বাংলােদশ কনেট讔�
অ䷢�芫�⽹�করেণর িবষেয় িব犑ািরত
আেলাচনা করা হয়।

ইনি玃�উেটর 䏃েবশ পেথর ডানিদেক এক玃� আইিডয়া ইেনােভশন
ব꡷ এবং অনলাইেন আইিডয়া ᗯ䏃রেণর জ咫� 玃�ম
ইনি玃�উেটর ওেয়বসাইেট এক玃� আইিডয়া ব꡷ (িলংক
http://nimc.gov.bd/site/page/46a225bf
-1b44-4eea-94d4-d9611f3b3ab2/IdeaBox/উ꽞াবনী-ধারনা) 忑�াপন করা হেয়েছ। আইিডয়া

罡�ােনজেম讔� ও ᗯ�লআপ িবষেয় িব犑ািরত আেলাচনা
ᗯশেষ 䏃িতমােস ইেনােভশন 玃�েমর সভায় আইিডয়া ব꡷
এবং অনলাইেন 䏃া鉚 আইিডয়াসᡳ�হ যাচাই ও বাছাই কের
বা犑বায়নেযা㩊� আইিডয়াসᡳ�হ মহাপিরচালক মেহাদেয়র
অ埛�েমাদন 飝�হণসহ িনধ 芫�ািরত সমেয়র মে厢� বা犑বায়ন
করেত হেব।
ᗯসা둎াল িমিডয়ার কায 芫�কর 寪বহাের জাতীয় গণমা厢�ম
ইনি玃�উেটর জ咫� সামািজক মা厢�েম (ᗯযমন: ᗯফস𦴂ক
একাউে讔�; 膰�প ও ᗯপজ, ইউ玃�উেব িবিভ昞� ᗯরিডও ও
ᗯটিলিভশন অ埛�╍ান এবং ইনি玃�উেটর ওেয়ব ᗯপাট 芫�ােল
ᗯটার, ᗯনা玃�শ, 䏃িশণ কায 芫�ꚠ�মসহ) নানা িবষয়
䏃িতিনয়ত Upload করা হে립; যা চলমান রাখেত
হেব। সভায় ই讔�ারেনটিভি쳩ক গণমা厢�ম 寪ব忑�াপনা
িবেশষ কের ইনি玃�উেটর 䏃িত玃� 䏃িশণ পা�ধারায়
ᗯসা钳াল িমিডয়ার 寪াপকিভি쳩ক 寪বহার এবং িডিজটাল
বাংলােদশ কনেট讔� বা厢�তাᡳ�লকভােব অ䷢�芫�⽹�করেণর
উে��াগ ᗯনওয়া হেয়েছ এবং এ玃� যােত 䏃েত�ক পা�ধারায়
অ䷢�芫�⽹� থােক ᗯস 寪াপাের সংি�锬 সকলেক তৎপর হেত
হেব।

ইেনােভশন
玃�ম,
পিরচালক
(䏃িশ. অ埛�.)
এবং
পিরচালক
(䏃িশ: 䏃েকৗ:)

৬. আইিস玃� িবষয়ক জাতীয় গণমা厢�ম ইনি玃�উেটর
ইেনােভশন
ইেনােভশন 玃�েমর ᗯন៚�綰 䏃দান,
কায 芫�ꚠ�ম
পিরবত芫�েনর
᎗�পকার
িহেসেব
ইনি玃�উেটর ᗯসবা 䏃দান, নাগিরক
ᗯসবা সহজীকরণ (Service
Process
Simplification),
সকল
ᗯসবােক ই-ᗯসবায় ᎗�পা䷢েরর 寪ব忑�া,
ই-ফাইিলং 寪ব忑�াপনা, ICT
Action Plan বা犑বায়ন
িনি潜�তকরণ, আইিস玃� শাখা 忑�াপন,
ন塛�ন অথ 芫�ৈনিতক ᗯকাড ᗯখালা ও
এই ᗯকােড অথ 芫� বরা軥�, ওেয়বসাইট
হালনাগাদকরণ,
ওেয়বসাইেট
অিভেযাগ 飝�হণ ও িনႻ�ি쳩সহ
আইিস玃� কায 芫�ꚠ�মেক আদশ芫�মােন
আনয়ন,
ই讔�ার-অপােরিবিল玃�
(Interoperability)
িনি潜�তকরণ এবং ᡳ�ল ভবেনর
䏃েবশ
পেথ
Access
Control System ও CC
Camera 忑�াপনসহ নানা িবষেয়
িব犑ািরত আেলাচনা করা হয়।

িনᗯ㻁�া⽹� িবষেয় কায 芫�ꚠ�ম 飝�হণ করেত হেবঃ(ক) জাতীয় গণমা厢�ম ইনি玃�উেটর 忑�ায়ী কম芫�কত芫�াগণেক
অ飝�ািধকার িদেয় িবেদেশ 䏃িশᗯণর 寪ব忑�া করার
জ咫� RNTC, DW, VOA-এ প꽘 ᗯ䏃রণ করা
হেয়েছ। এছাড়া BBC, AMIC, NHK,
ABC, AIBD, ABU ইত�ািদ 䏃িত╍ােনর সােথ
ᗯযাগােযাগ অ寪াহত করেত হেব।

পিরচালক
(䏃িশ. অ埛�.) ও
সহকাির
পিরচালক
(ᗯটিল.
অ埛�╍ান)

(খ) জাতীয় গণমা厢�ম ইনিউেটর কম芫�কত芫�াগেণর িবেদেশ
উপ䏃িশᗯণর জ咫� অেথ 芫�র সং忑�ান;
পিরচালক
(অথ 芫�)
(গ)Nationwide Stengthening and
Skill Enhancement of Media পিরচালক
Professionals এ িবষেয় 䏃িশᗯণর এক玃� (䏃িশ: 䏃েকৗ:),
TPP মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট জমা 䏃দান রণ 䏃েকৗ:
উপকরা হেয়েছ। মহাপিরচালক মেহাদয় 䏃া鉚 TPP 玃� ও
পরবত젵 কায 芫�ꚠ�েমর জ咫� 寪ব忑�া 飝�হণ করেত সহ.䏃েকৗ
(তিড়ৎ)
িনেদ 芫�শনা 䏃দান কেরন।
(ঘ) ইনি玃�উেট অ埛�ি╍ত সকল 䏃িশণ ᗯশেষ
䏃েয়াজনীয় ছিব, ᗯবতার এবং ᗯটিলিভশন অ埛�╍ান
সং飝�হ কের Website, Facebook এবং
youtube-এ িনয়িমত Upload করা হে립 ইেনােভশন
এবং এ玃� চলমান রাখেত হেব;
玃�ম
(ঙ) দ মানব স浝�দ গেড় ᗯতালার জ咫� ইনি玃�উেটর
কম芫�কত芫�া/ কম芫�চািরেদর 䏃িতমােস আইিস玃�/
িডিজটাল বাংলােদেশ ইত�ািদ কনেটে讔�র ওপর
�咫�তম এক玃� কের 䏃িশᗯণর আেয়াজন করেত আইিস玃� শাখা
হেব।
(চ) APA-এর ল�মা꽘া অ埛�যায়ী ২০১৬-১৭ অথ 芫� বছের
২玃� ꚠ�য়কায 芫� e-gp-এর মা厢�েম স浝�昞� করার
䏃িꚠ�য়া চলমান রেয়েছ। e-gp-এর আওতায়
ইেতামে厢� ১玃� ꚠ�য়কায 芫� স浝�昞� হেয়েছ।

৭.

আইিস玃�
忑�াপন

শাখা জাতীয় গণমা厢�ম ইনি玃�উট এক玃�
আদশ芫� আইিস玃�বা萠�ব 䏃িশণ
䏃িত╍ান িহেসেব গেড় ᗯতালা এবং
আইিস玃� িবষয়ক কায 芫�ꚠ�মেক
গিতশীল করার লᗯ� ইনি玃�উেট
আইিস玃� শাখা 忑�াপন এবং জনবেলর
জ咫� 䏃েয়াজনীয় পদ 顳�ি锬র উপর
䤵�乴�綰 িদেয় িব犑ািরত আেলাচনা করা
হয়।

বাৎসিরক
৮. কম芫�পিরক⁇�না
䏃ণয়ন, মািসক
সভার
তািরখ
িনধ 芫�ারণ ও িবিবধ

জাতীয় গণমা厢�ম ইনি玃�উেটর
আ៛�িনকায়ন ও এক玃� আদশ芫� ᗯꈄ�িনং
䏃িত╍ান িহেসেব গেড় ᗯতালার লᗯ�
বাৎসিরক উ昞�য়ন পিরক⁇�না 䏃ণয়ন;
উ昞�য়ন পিরক⁇�না বা犑বায়েনর লᗯ�
মািসক সভার আেয়াজন ও
বাৎসিরক িরেপাট 芫� 䏃দােনর িবষেয়
িব犑ািরত আেলাচনা করা হয়।

ইেনােভশন
玃�ম

ইনি玃�উেট আইিস玃� শাখা 忑�াপন এবং 䏃েয়াজনীয় পদ 䏃শাসন শাখা
顳�ি锬র জ咫� 䏃칡�쳩ত𬯿ত 嬂পািরশ玃� 䏃শাসন শাখায় জমা
䏃দান করা হেয়েছ। 嬂পািরশ玃� 䏃শাসন শাখার মা厢�েম
তꗘ ম끻ণালেয় ৩০ এি䏃ল’১৭ এর মে厢� ᗯ䏃রেণর 寪ব忑�া
করেত হেব।

ইেনােভশন 玃�ম 䏃িতমােসর 䏃থম স鉚ােহ মািসক সভা ইেনােভশন
অ埛�╍ােনর 寪ব忑�া করেত হেব। উ⽹� সভার অেলাচ� 玃�ম
িবষয়সᡳ�হ পরবত젵 মািসক সম㳐�য় সভায় উপ忑�াপন
করেত হেব। এছাড়াও 䏃িতবৎসর ৩১ জা埛�য়ািরর মে厢�
�ব 芫�বত젵 বৎসেরর এক玃� �ণ 芫�া쥃� বাৎসিরক কম芫�পিরক⁇�না
䏃ণয়ন ও তা তꗘ ম끻ণালেয়র মা厢�েম মি끻পিরষদ
িবভােগ ᗯ䏃রণ; এবং ইেনােভশন 玃�েমর সভার
কায 芫�িববরণী যথাসমেয় ওেয়বসাইেট 䏃কােশর 寪ব忑�া
করেত হেব।

আর ᗯকান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি忑�ত সকলেক ধ咫�বাদ জািনেয় এবং সভায় উপি忑�ত হওয়ার জ咫� মহাপিরচালক মেহাদেয়র 䏃িত
𬯿ত�އতা �އাপন কের সভার সমাি鉚 ᗯঘাষণা কেরন।
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