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মাহাঃ ওয়ািলউর রহমান
অিতির মহাপিরচালক
সভার তািরখ
৬ই আগ ২০১৭ ি :, রিববার
সভার সময়
বলা ২.৩০ িমিনট
ান
সভাক , জাতীয় গণমাধ ম ইনি িটউট, ঢাকা
উপি িত
উপি ত কমকতােদর তািলকা পিরিশ ‘‘ক’’- ত দওয়া হল
জাতীয় গণমাধ ম ইনি িটউেটর ইেনােভশন িটেমর এক সভা ৬ই আগ ২০১৭ ি :, সামবার, বলা ০২.৩০ িমিনেট
ইনি িটউেটর সভাক
অিতির মহাপিরচালক ও ইেনােভশন অিফসার জনাব মাহা: ওয়ািলউর রহমান এর
সভাপিতে অনুি ত হয়।
সভাপিত

‘‘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 অিতির মহাপিরচালক ও ইেনােভশন অিফসার সভায় উপি ত সকল সদেস েক াগত জািনেয় সভার
কাজ আর কেরন। সভায় উপি ত সকেলর অংশ হেণ পু ানুপু আেলাচনা-পযােলাচনা শেষ িন প িস া সমূহ
গৃহীত হয়ঃ
ম
১.

২.

আেলাচ সু িচ

আেলাচনা

িস া

বা বায়নকারী

িবগত
সভার
কাযিববরণী
অনুেমাদন

জল
ু াই’১৭

মােসর
কাযিববরণী কাযিববরণী পাঠাে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয় এবং স
া ামার
সভায় অনুযায়ী বা বায়েনর পদ প িনেত হেব।
উপ াপন কেরন এবং িবষয় েলা
আেলাচনা ও পযােলাচনা করা হয়।

ইেনােভশন
িটম

িনজ
অিফেসর

জাতীয় গণমাধ ম ইনি িটউেটর অ ািধকারিভি েত ৫ িট সবার উে খসহ সবেমাট
সবা সহজীকরণ অথবা সবায় ১০ িট সবার
ইেনােভশন িটেমর কায ম হণ

কমপিরক না
বা বায়ন

সবা
সহজীকরণ
অথবা
সবায়
ইেনােভশন

ইেনােভশেনর
আওতায়
সবা
হীতার সংখ া িবেবচনা কের ১০ িট
পূণ সবা ৩০ জনু ’১৮ ি :
তািরেখর
মেধ
বা বায়েনর
রাডম াপ িনেয় িব ািরত আেলাচনা
করা হয়।

সহকাির

করেত হেব।
ণীত কমপিরক না মি পিরষেদর
উ াবন কমপিরক না ণয়ন ও মূল ায়ন িনেদিশকা,
২০১৫ অনুযায়ী ৩০ জনু ’১৮ এর মেধ বা বায়ন করেত
হেব। সবাসমূহ হেলা:
১। অিফেসর আধুিনকীকরণ ও স মতা বৃ ি ;
২। ই ারেনটিভি ক গণমাধ ম ব ব াপনা (Web
Based Media Management);
৩. ই-ফাইল (নিথ) চালুকরণ;

1 ৪. ইিজিপ পাটােলর মাধ েম ই- ট ািরং চালুকরণ;

কিমিট

৪. ইিজিপ পাটােলর মাধ েম ই- ট ািরং চালুকরণ;
৫. লাইে রী Automation System চালুকরণ
৬. ইনি িটউেটর িনরাপ া িনি তকরেণ আধুিনক
য পািত াপন;
৭. িডিজটাল হািজরা চালুকরণ;
৮.

৯.

িশ ণ কােস িনিমত সকল অিডও/িভিডও
অনু ান ইউিটউব চ ােনেল আপেলাড এবং
ওেয়বসাইেট িলংক দান;
িণকে

Interactive Board াপন;

১০. াস েম ায়ীভােব সাউ
৩.

িসে ম াপন।

অিফেসর
ইনি িটউেটর আধুিনকীকরেণর জন অিফেসর আধুিনকীকরণ ও সÿমতা বৃ ি :
কমপিরক না
আধুিনকায়ন
পুরেনা য পািত পিরবেত নতু ন আধুিনক
বা বায়ন কিমিট
ICT িবষয়ক য াংশ: ৫৯ (ঊনষাট) িট ড টপ
যুি
িনভর য পািতর
য় এবং
ও স মতা
মরামত করার িবষেয় আেলাচনা হয়। কি উটার, ২২ (বাইশ) িট ল াপটপ কি উটার,
বৃি
এছাড়া এসব আধুিনক যুি িনভর ০১ (এক) িট সাভ ার ও ০৪ (চার)িট ট াব রেয়েছ;
য পািত ব বহাের স ম কের গেড় এ েলা িবদু সা য়ী এবং আধুিনক যুি বা ব
ে
েয়াজনীয় ব ব া হণ করা হে ।
তালার জন কমকতা ও কমচািরেদর করার
িশ ণর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা ইেতামেধ ১০িট পুবাতন কি উটার ও ৮িট
করা হয়।
িসআরিট মিনটর অেকেজা ঘাষণা কের আধুিনক

যুি র ০৫ িট া ড টপ কি উটার এবং ১িট
নন-িলিনয়ার িভিডও এিডিটং প ােনল য় কের
িত াপন করা হেয়েছ। এ অথ বছের ০৪ িট া
ড টপ কি উটার
য় করেত হেব। এছাড়া
পুরাতন ল াপটপ কি উটার েলা অেকেজা ঘাষণা
কের আধুিনক যুি র ল াপটপ িত াপন করেত
হেব।

৪.

৫.

আইিডয়া
ম ােনজেম
ও লআপ

পাটনারিশপ,
নটওয়ািকং
এবং
সাস াল
িমিডয়ার
ব বহার

জাতীয় গণমাধ ম ইনি িটউেটর
সবাসমূহ
অিধকতর জনবা ব
করার লে সকল পযােয়র কমকতা
ও কমচারীর িনকট হেত উ াবনী
ধারণা িনয়িমত াি র উে েশ

ইনি িটউেটর
েবশ পেথর ডানিদেক একিট ইেনােভশন
আইিডয়া ব এবং অনলাইেন আইিডয়া
রেণর িটম
জন ইনি িটউেটর ওেয়বসাইেট একিট আইিডয়া ব
( িলংক http://nimc.gov.bd/site/page/46a225bf-

ট ার বে র অনু প একিট
ইেনােভশন ব
াপন এবং
অনলাইেন আইিডয়া দান করার
জন একিট অনলাইন াটফরম
াপেনর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

Box /উ াবনী-ধারনা)

সবা প িত সহজীকরণ, ই-ফাইল,
ইেনােভশন ইত ািদ িবষেয় িশ ণ
দােনর জন এটু আই ও সংি
অন ান
িত ান / অংশীজন
িচি তকরণ ও তঁ ােদর সে
যাগােযাগ
াপন এবং সবায়
উ াবন ি য়ার িবষেয় মতামত
হেণর জন ই- মইল ব বহােরর
পাশাপািশ অন ান
সামািজক
যাগােযাগ
মাধ ম
যমন:ওেয়বসাইট, ফসবুক, ইউিটউব
ইত ািদর
ব বহার িনি ত করার
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়।
সভায় ই ারেনটিভি ক গণমাধ ম
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াপন করা হেয়েছ। আইিডয়া
ম ােনজেম ও লআপ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা
শেষ িতমােস ইেনােভশন িটেমর সভায় আইিডয়া
ব এবং অনলাইেন া আইিডয়াসমূহ যাচাই ও
বাছাই
কের
বা বায়নেযাগ
আইিডয়াসমূহ
মহাপিরচালক মেহাদেয়র অনুেমাদন হণসহ িনধািরত
সমেয়র মেধ বা বায়ন করেত হেব।
সাস াল িমিডয়ার কাযকর ব বহাের জাতীয় গণমাধ ম
ইনি িটউেটর জন সামািজক যাগােযাগ মাধ েম
( যমন: ফসবুক একাউে ; প ও পজ, ইউিটউেব
িবিভ
রিডও ও টিলিভশন অনু ান এবং
ইনি িটউেটর ওেয়ব পাটােল ট ার, নািটশ,
িশ ণ কায মসহ) নানা িবষয় িতিনয়ত Upload
করা হে ; যা চলমান রাখেত হেব। সভায়
ই ারেনটিভি ক গণমাধ ম ব ব াপনা িবেশষ কের
ইনি িটউেটর িতিট িশ ণ পাঠ ধারায় সাশ াল
িমিডয়ার ব াপকিভি ক ব বহার এবং িডিজটাল
বাংলােদশ কনেট বাধ তামূলকভােব অ ভূ করেণর
উেদ াগ নওয়া হেয়েছ এবং এিট যােত েত ক
পাঠ ধারায় অ ভূ
থােক স ব াপাের সংি
সকলেক ত পর হেত হেব।

ইেনােভশন
িটম,
পিরচালক
( িশ. অনু.)
এবং
পিরচালক
( িশ: েকৗ:)

সভায় ই ারেনটিভি ক গণমাধ ম সকলেক ত পর হেত হেব।
ব ব াপনা িবেশষ কের
িতিট
পাঠ ধারায়
সাশ াল িমিডয়ার
ব াপকিভি ক
ব বহার
এবং
িডিজটাল বাংলােদশ কনেট
অ ভূ করেণর
িবষেয় িব ািরত
আেলাচনা করা হয়।
৬.

আইিসিট
িবষয়ক
ইেনােভশন
কায ম

জাতীয় গণমাধ ম ইনি িটউেটর
ইেনােভশন িটেমর নতৃ
দান,
পিরবতেনর
পকার
িহেসেব
ইনি িটউেটর সবা দান, নাগিরক
সবা
সহজীকরণ
(Service
Process
Simplification),
সকল সবােক ই- সবায় পা েরর
ব ব া, ই-ফাইিলং ব ব াপনা, ICT
Action
Plan
বা বায়ন
িনি তকরণ, আইিসিট শাখা াপন,
নতু ন অথৈনিতক কাড খালা ও
এই কােড অথ বরা , ওেয়বসাইট
হালনাগাদকরণ,
ওেয়বসাইেট
অিভেযাগ
হণ ও িন ি সহ
আইিসিট কায মেক আদশমােন
আনয়ন,
ই ার-অপােরিবিলিট
(Interoperability )
িনি তকরণ
এবং মূল ভবেনর েবশ পেথ
Access Control System ও
CC Camera
াপনসহ নানা
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

িন া
(ক)

িবষেয় কায ম হণ করেত হেবঃ-

জাতীয় গণমাধ ম ইনি িটউেটর
ায়ী
কমকতাগণেক অ ািধকার িদেয় িবেদেশ
িশ ণর ব ব া করার জন RNTC, DW,
VOA-এ প
রণ করা হেয়েছ। এছাড়া BBC,
AMIC, NHK, ABC, AIBD, ABU ইত ািদ
িত ােনর সােথ যাগােযাগ অব াহত করেত
হেব। পরবতী সভায় পিরচালক ( িশঃঅনুঃ)মেহাদয়েক উপি ত হওয়ার জন অনুেরাধ করেত
হেব।

পিরচালক
( িশ. অনু.)
ও
সহকাির
পিরচালক
( টিল.
অনু ান)

উপপিরচালক
(খ) জাতীয় গণমাধ ম ইনি উেটর কমকতাগেণর (অথ)
িবেদেশ িশ ণর জন অেথর সং ান;

পিরচালক
( গ) Nationwide Stengthening and Skill ( িশ:
েকৗ:), র ণ
Enhancement of Media Professionals
েকৗ:
ও
এ িবষেয় িশ ণর একিট TPP মহাপিরচালক
উপ-সহ. েকৗ
মেহাদেয়র িনকট জমা
দান করা হেয়েছ। (তিড় )
মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনেদশনা অনুযায়ী
ািবত TPP এর কায ম ি য়াধীন রেয়েছ।
( ঘ) দ
মানব স দ
ইনি িটউেটর কমকতা/
আইিসিট/ িডিজটাল
কনেটে র ওপর নূন তম
আেয়াজন করেত হেব।

ইেনােভশন
গেড় তালার জন
িটম
কমচািরেদর িতমােস
বাংলােদেশ ইত ািদ
একিট কের িশ েণর

( ঙ) APA-এর ল মা া অনুযায়ী ২০১৭-১৮
অথবছের ২িট য়কায e-gp-এর মাধ েম স
আইিসিট
করার জন িনধািরত র য়েছ। য়কায যথাসমেয় শাখা
স াদন করেত হেব
(চ) সভাকে ও িণকে
ািপত Interactive
Board দুইিট সভা ও সশন পিরচালনার সময়
ব বহার করত হেব;
(ছ) ইনি িটউেটর িনরাপ া িনি তকরেণ জন ১৭ িট আইিসিট
িসিস ক ােমরা াপেনর কায ম স
হওয়ায় শাখা
সভাপিত মেহাদয় সংি
সকলেক ধন বাদ
াপন কেরন।

৭.

বা সিরক
জাতীয় গণমাধ ম ইনি িটউেটর
কমপিরক না আধুিনকায়ন ও একিট আদশ িনং
ণয়ন,
িত ান িহেসেব গেড় তালার
মািসক
ল
বা সিরক উ য়ন পিরক না
সভার
ণয়ন; উ য়ন পিরক না বা বায়েনর
তািরখ
ল
মািসক সভার আেয়াজন ও
িনধারণ ও বা সিরক িরেপাট দােনর িবষেয়
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ইেনােভশন িটম িতমােসর থম স ােহ মািসক ইেনােভশন
সভা অনু ােনর ব ব া করেত হেব। উ
সভার িটম
অেলাচ িবষয়সমূহ পরবতী মািসক সম য় সভায়
উপ াপন করেত হেব। এছাড়াও িতব সর ৩০
জল
একিট পূণা
বা সিরক
ু াই-এর মেধ
কমপিরক না ণয়ন ও তা তথ ম ণালেয়র মাধ েম
মি পিরষদ িবভােগ
রণ; এবং ইেনােভশন িটেমর

িনধারণ
িবিবধ

ও বা সিরক িরেপাট দােনর িবষেয়
িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

মি পিরষদ িবভােগ
রণ; এবং ইেনােভশন িটেমর
সভার কাযিববরণী যথাসমেয় ওেয়বসাইেট কােশর
ব ব া করেত হেব।

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

ঘাষণা কেরন।

মাহাঃ ওয়ািলউর রহমান
অিতির মহাপিরচালক
তািরখ: ২৪ াবণ, ১৪২৪
০৮ আগ , ২০১৭

ারক ন র: ১৫.৫৫.০০০০.৩০৫.০৬.০০১.১৭.২

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

২০১৭-০৮-৮
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