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গণ轌জাতী বাংলােদশ সরকার
ত뷊� মণালয়
জাতীয় গণমাধ✴�ম ইনি捗�উট
ঢাকা
www.nimc.gov.bd

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
籼ান
উপি籼িত

মাহাঃ ওয়ািলউর রহমান
মহাপিরচালক
০৬ মাচ 힡 ২০১৭ ি罺�া⭶�
বলা ১১.০০ টা
সভাক, জাতীয় গণমা㊹�ম ইনি捗�উট, ঢাকা
উপি籼ত কম힡কত힡ােদর তািলকা পিরিশ킪� ‘‘ক’’-ত দওয়া হল

জাতীয় গণমা㊹�ম ইনি捗�উেটর ইেনােভশন 捗�েমর এক সভা ০৬ মাচ 힡 ২০১৭ ি罺�:, সামবার, বলা ১১.০০ টায় ইনি捗�উেটর
সভাক মহাপিরচালক (অিতির뗊 দািয়黹) ও ইেনােভশন অিফসার মাহা: ওয়ািলউর রহমান এর সভাপিতে黹 অ뽖ি븅�ত হয়।
‘‘সভার অেলাচ✴� িবষয়স噖�হ’’

০১। িনজ অিফেসর সবা সহজীকরণ অথবা সবায় ইেনােভশন;
০২। অিফেসর আሆ�িনকীকরণ ও সমতা ｇ�ি뾝;
০৩। পাট 힡নারিশপ ও নটওয়ািক힡ং এবং সাةাল িমিডয়ার 毠বহার;
০৪। আইিস捗� শাখা 籼াপন;
০৫। মািসক সভার তািরখ িনধ 힡ারণ; এবং
০৬। িবিবধ।
ইনি捗�উেটর মহাপিরচালক (অিতির뗊 দািয়黹) ও ইেনােভশন অিফসার সভায় উপি籼ত সকল সদেةেক 됙াগত জািনেয় সভার কাজ
আর觡 কেরন। সভায় উপি籼ত সকেলর অংশ뿴�হেণ 䉴�ﳦা뽖䉴� ﳦআেলাচনা-পয 힡ােলাচনা শেষ িন�艭�প িস뾝া㗙স噖�হ �হীত হয়ঃ

Ꞻম

আেলাচ✴�䲖�
িচ

১.

িবগত
সভার
কায 힡িববরণী
অ뽖েমাদন

আেলাচনা

িস뾝া㗙

ফ깡�য়াির’১৭ মােসর কায 힡িববরণী
轌া뿴�ামার সভায় উপ籼াপন কেরন কায 힡িববরণী পাঠাে㗙 তা 萧�ঢ়ীকরণ করা হয় এবং
এবং িবষয়爃�েলা আেলাচনা ও স অ뽖যায়ী বা蝷�বায়েনর পদপ িনেত হেব।
পয 힡ােলাচনা করা হয়।

http://nimc.nothi.gov.bd/nothi_masters/NothiDetails/109/2994

বা蝷�বায়নকা
রী
ইেনােভশন
捗�ম
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অ뿴�ািধকারিভি讀েত ৫ 捗� সবার উে㧹খসহ
সব 힡েমাট ১০ 捗� সবার 쎝� ইেনােভশন 捗�েমর
কায 힡Ꞻম 뿴�হণ করেত হেব। 轌ণীত কম힡পিরকｾনা
মিপিরষেদর উ瘺াবন কম힡পিরকｾনা 轌ণয়ন ও
噖�븋ায়ন িনেদ 힡িশকা, ২০১৫ অ뽖যায়ী ৩১
িডেস䲗র’১৭ এর মে㊹� বা蝷�বায়ন করেত হেব।
সবাস噖�হ হেলা:
১। অিফেসর আሆ�িনকীকরণ ও সমতা ｇ�ি뾝;
২।

২.

িনজ
অিফেসর
সবা
সহজীকরণ
অথবা
সবায়
ইেনােভশন

জাতীয় গণমা㊹�ম ইনি捗�উেটর
সবা সহজীকরণ অথবা সবায়
ইেনােভশেনর আওতায় সবা
뿴�হীতার সং낒�া িবেবচনা কের ১০ 捗�
爃�廪黹일�ণ 힡 সবা ৩১ িডেস䲗র, ২০১৭
ি罺�: তািরেখর মে㊹� বা蝷�বায়েনর
রাডাপ িনেয় িব蝷�ািরত আেলাচনা
করা হয়।

ই⚻�ারেনটিভি讀ক গণমা㊹�ম 毠ব籼াপনা
(Web
Based
Media
Management);

৩. ই-ফাইল (নিথ) চা鎌করণ;
৪. ইিজিপ (e-gp) পাট 힡ােলর মা㊹�েম ইট穫ািরং চা鎌করণ;

কম힡পিরকｾ
না বা蝷�বায়ন
কিম捗�

৫. লাইে잦রী Automation System
চা鎌করণ
৬.

ইনি捗�উেটর িনরাপ讀া
আሆ�িনক যপািত 籼াপন;

িনি氷�তকরেণ

৭. িডিজটাল হািজরা চা鎌করণ;
৮. 轌িশণ কােস 힡 িনিম힡ত সকল অিডও/িভিডও
অ뽖븅�ান ইউ捗�উব চ✴�ােনেল আপেলাড এবং
ওেয়বসাইেট িলংক 轌দান;
৯. 傃�িণকে Interactive
籼াপন;

Board

১০. �াস廪েম 籼ায়ীভােব সাউ穫 িসেম 籼াপন।

৩.

অিফেসর
আሆ�িনকায়ন
ও সমতা
ｇ�ি뾝

ইনি捗�উেটর আሆ�িনকীকরেণর জ嫸
䉴�রেনা যপািত পিরবেত힡 ন�ন
আሆ�িনক 轌␌�ি뗊 িনভ힡র যপািত Ꞻয়
এবং মরামত করার িবষেয়
আেলাচনা হয়। এছাড়া এসব আሆ�িনক
轌␌�ি뗊িনভ힡র যপািত 毠বহাের সম
কের গেড় তালার জ嫸 কম힡কত힡া ও
কম힡চািরেদর 轌িশণর িবষেয়
িব蝷�ািরত আেলাচনা করা হয়।

http://nimc.nothi.gov.bd/nothi_masters/NothiDetails/109/2994

অিফেসর আሆ�িনকীকরণ ও সÿমতা ｇ�ি뾝:

ICT িবষয়ক যাংশ: ৫৯ (ঊনষাট) 捗�
কম힡পিরকｾ
ড�টপ কি糟�উটার, ২২ (বাইশ) 捗� 븋াপটপ না বা蝷�বায়ন
কি糟�উটার, ০১ (এক) 捗� সাভ힡ার ও ০৪ (চার)捗� কিম捗�
াব রেয়েছ; এ爃�েলা যােত িব㏔�✴�ৎ সা傃�য়ী হয়
এবং আሆ�িনক 轌␌�ি뗊বাꚧব করার ে쎝�
轌েয়াজনীয় 毠ব籼া 뿴�হণ করেত হেব।
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৪.

৫.

আইিডয়া
ােনজেম⚻�
ও �লআপ

জাতীয় গণমা㊹�ম ইনি捗�উেটর
সবাস噖�হ
অিধকতর জনবাꚧব
করার ল✴� সকল পয 힡ােয়র
কম힡কত힡া ও কম힡চারীর িনকট হেত
উ瘺াবনী ধারণা িনয়িমত 轌াি靌র
উেে쿭� ট穫ার বে뎙�র অ뽖艭�প
এক捗� ইেনােভশন ব뎙� 籼াপন এবং
অনলাইেন আইিডয়া 轌দান করার
জ嫸 এক捗� অনলাইন �াটফরম
籼াপেনর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

আইিডয়া ােনজেম⚻� ও �লআপ িবষেয়
িব蝷�ািরত আেলাচনা শেষ 轌িতমােস ইেনােভশন
捗�েমর সভায় আইিডয়া ব뎙� এবং অনলাইেন 轌া靌
ইেনােভশন
আইিডয়াস噖�হ যাচাই ও বাছাই কের
捗�ম
বা蝷�বায়নেযা崯 আইিডয়াস噖�হ মহাপিরচালক
মেহাদেয়র অ뽖েমাদন 뿴�হণসহ 轌蝷�ািবত সমেয়র
মে㊹� বা蝷�বায়ন করেত হেব।

পাট 힡নারিশপ,
নটওয়ািক힡ং
এবং
সাةাল
িমিডয়ার
毠বহার

সবা প뾝িত সহজীকরণ, ই-ফাইল,
ইেনােভশন ইত✴�ািদ িবষেয় 轌িশণ
轌দােনর জ嫸 এআই ও সংি킪�
অ嫸া嫸 轌িত븅�ান / অংশীজন
িচি匽তকরণ ও ত靖�েদর সে䟲
যাগােযাগ 籼াপন এবং সবায়
উ瘺াবন 轌িꞺয়ার িবষেয় মতামত
뿴�猖হেণর জ嫸 ই-মইল 毠বহােরর
পাশাপািশ অ嫸া嫸 সামািজক
যাগােযাগ
মা㊹�ম
যমন:ওেয়বসাইট, ফস臟ক, ইউ捗�উব
ইত✴�ািদর 毠বহার িনি氷�ত করার
িবষেয় িব蝷�ািরত আেলাচনা করা
হয়। সভায় ই⚻�ারেনটিভি讀ক
গণমা㊹�ম 毠ব籼াপনা িবেশষ কের
轌িত捗�
পা馥�ধারায়
সা쿭�াল
িমিডয়ার 毠াপকিভি讀ক 毠বহার
এবং িডিজটাল বাংলােদশ কনেট⚻�
অ㗙䭿�힡뗊করেণর িবষেয় িব蝷�ািরত
আেলাচনা করা হয়।

সাةাল িমিডয়ার কায 힡কর 毠বহাের জাতীয়
গণমা㊹�ম ইনি捗�উেটর জ嫸 সামািজক মা㊹�েম
(যমন: ফস臟ক একাউে⚻�; ⓩপ ও পজ,
ইউ捗�উেব িবিভ詈� রিডও ও টিলিভশন অ뽖븅�ান
এবং ইনি捗�উেটর ট穫ার, না捗�শ, 轌িশণ
কায 힡Ꞻমসহ) নানা িবষয় 轌িতিনয়ত Upload
করা হে�; যা চলমান রাখেত হেব। সভায়
ই⚻�ারেনটিভি讀ক গণমা㊹�ম 毠ব籼াপনা িবেশষ
কের 轌িত捗� পা馥�ধারায় সা쿭�াল িমিডয়ার
毠াপকিভি讀ক 毠বহার এবং িডিজটাল বাংলােদশ
কনেট⚻� বা㊹�তা噖�লকভােব অ㗙䭿�힡뗊করেণর
উে陦াগ নওয়া হেয়েছ এবং এ捗� যােত 轌েত✴�ক
পা馥�ধারায় অ㗙䭿�힡뗊 থােক স 毠াপাের সংি킪�
সকলেক তৎপর হেত হেব।

http://nimc.nothi.gov.bd/nothi_masters/NothiDetails/109/2994

ইেনােভশন
捗�ম,
পিরচালক
(轌িশ. অ뽖.)
এবং
পিরচালক
(轌িশ:
轌েকৗ:)
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িন�া뗊 িবষেয় কায 힡Ꞻম 뿴�হণ করেত হেবঃ(ক) জাতীয় গণমা㊹�ম ইনি捗�উেটর 籼ায়ী
কম힡কত힡াগণেক অ뿴�ািধকার িদেয় িবেদেশ
轌িশণর 毠ব籼া করার জ嫸 RNTC,
DW, VOA-এ প쎝� 轌রণ করা হেয়েছ।
এছাড়া BBC, AMIC, NHK,
ABC, AIBD, ABU ইত✴�ািদ
轌িত븅�ােনর সােথ যাগােযাগ অ毠াহত করেত
হেব।

৬.

আইিস捗�
িবষয়ক
ইেনােভশন
কায 힡Ꞻম

পিরচালক
(轌িশ. অ뽖.)
ও সহকাির
পিরচালক
(টিল.
অ뽖븅�ান)

উপজাতীয় গণমা㊹�ম ইনি捗�উেটর (খ) জাতীয় গণমা㊹�ম ইনিউেটর কম힡কত힡াগেণর পিরচালক
(অথ 힡)
ইেনােভশন 捗�েমর নꪒ黹 轌দান,
িবেদেশ 轌িশণর জ嫸 অেথ 힡র সং籼ান;
পিরবত힡েনর 艭�পকার িহেসেব
ইনি捗�উেটর সবা 轌দান, নাগিরক
পিরচালক
সবা সহজীকরণ (Service (গ) Nationwide Stengthening (轌িশ:
and Skill Enhancement of
Process
轌েকৗ:),
Media Professionals এ িবষেয়
Simplification),
সকল
轌িশণর এক捗� খসড়া TPP 轌Ґ讀ত করা রণ 轌েকৗ:
সবােক ই-সবায় 艭�পা㗙েরর 毠ব籼া,
উপহেয়েছ। বা蝷�বায়নকারীেক মহাপিরচালক ও
ই-ফাইিলং 毠ব籼াপনা, ICT
সহ.轌েকৗ
মেহাদেয়র 됙াের এ িবষেয় এক捗� ইউও
Action Plan বা蝷�বায়ন
(তিড়ৎ)
নাট দওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 䉴�নরায়
িনি氷�তকরণ, আইিস捗� শাখা 籼াপন,
এক捗� ইউও নাট িদেত হেব এবং আগািম
ন�ন অথ 힡ৈনিতক কাড খালা ও
সভায় যাগদােনর জ嫸 অ뽖েরাধ করেত
এই কােড অথ 힡 বরা, ওেয়বসাইট
হেব।
হালনাগাদকরণ,
ওেয়বসাইেট
অিভেযাগ 뿴�হণ ও িন糈ি讀সহ
আইিস捗� কায 힡Ꞻমেক আদশ힡মােন (ঘ) ইনি捗�উেট অ뽖ি븅�ত সকল 轌িশণ শেষ
轌েয়াজনীয় ছিব, বতার এবং টিলিভশন
আনয়ন,
ই⚻�ার-অপােরিবিল捗�
অ뽖븅�ান সং뿴�হ কের Website,
(Interoperability)
Facebook এবং youtube-এ ইেনােভশন
িনি氷�তকরণ এবং 噖�ল ভবেনর
িনয়িমত Upload করা হে� এবং এ捗� 捗�ম
轌েবশ
পেথ
Access
চলমান রাখেত হেব;
Control System ও CC
Camera 籼াপনসহ নানা (ঙ) দ মানব স糟�দ গেড় তালার জ嫸
িবষেয় িব蝷�ািরত আেলাচনা করা
আইিস捗�
ইনি捗�উেটর কম힡কত힡া/ কম힡চািরেদর
হয়।
শাখা
轌িতমােস আইিস捗�/ িডিজটাল বাংলােদেশ
ইত✴�ািদ কনেটে⚻�র ওপর ௧�嫸তম এক捗�
কের 轌িশেণর আেয়াজন করেত হেব।
(চ) এ ইনি捗�উট স琷াল 轌িকউরেম⚻�
টকিনক✴�াল ইউিনট (িসিপ捗�ইউ)-এর
ইিজিপ (e-gp) পাট 힡ােল অ㗙餙힡ি뗊 এবং ইেনােভশন
轌িশণ স糟�詈�
হেয়েছ। ই-ট穫ািরং 捗�ম
চা鎌করেণর ল✴� 轌েয়াজনীয় পদপ
ইেতামে㊹� 뿴�হণ করা হেয়েছ এবং এই
কায 힡Ꞻম চলমান রাথেত হেব।
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৭.

৮.

আইিস捗�
শাখা 籼াপন

জাতীয় গণমা㊹�ম ইনি捗�উট এক捗�
আদশ힡 আইিস捗�বাꚧব 轌িশণ
轌িত븅�ান িহেসেব গেড় তালা এবং
আইিস捗� িবষয়ক কায 힡Ꞻমেক
গিতশীল করার ল✴� ইনি捗�উেট
আইিস捗� শাখা 籼াপন এবং
জনবেলর জ嫸 轌েয়াজনীয় পদ
갇ি킪�র উপর 爃�廪黹 িদেয় িব蝷�ািরত
আেলাচনা করা হয়।

জাতীয় গণমা㊹�ম ইনি捗�উেটর
বাৎসিরক
আሆ�িনকায়ন ও এক捗� আদশ힡 ⩵িনং
কম힡পিরকｾ
轌িত븅�ান িহেসেব গেড় তালার
না 轌ণয়ন,
ল✴� বাৎসিরক উ詈�য়ন পিরকｾনা
মািসক
轌ণয়ন;
উ詈�য়ন
পিরকｾনা
সভার
বা蝷�বায়েনর ল✴� মািসক সভার
তািরখ
আেয়াজন ও বাৎসিরক িরেপাট 힡
িনধ 힡ারণ ও
轌দােনর িবষেয় িব蝷�ািরত আেলাচনা
িবিবধ
করা হয়।

ইনি捗�উেট আইিস捗� শাখা 籼াপন এবং
轌েয়াজনীয় পদ 갇ি킪�র জ嫸 轌Ґ讀ত倊�ত 䲖�পািরশ捗�
轌শাসন শাখায় জমা 轌দান করা হেয়েছ।
䲖�পািরশ捗� 轌শাসন শাখার মা㊹�েম ত뷊� মণালেয় 轌শাসন
৩১ মাচ 힡’১৭ এর মে㊹� 轌রেণর 毠ব籼া করেত শাখা
হেব।

ইেনােভশন 捗�ম 轌িতমােসর 轌থম স靌ােহ মািসক
সভা অ뽖븅�ােনর 毠ব籼া করেত হেব। উ뗊 সভার
অেলাচ✴� িবষয়স噖�হ পরবত虢 মািসক সম쓧�য় সভায়
উপ籼াপন করেত হেব। এছাড়াও 轌িতবৎসর ৩১
জা뽖য়ািরর মে㊹� 일�ব 힡বত虢 বৎসেরর এক捗� 일�ণ 힡া䟲 ইেনােভশন
বাৎসিরক কম힡পিরকｾনা 轌ণয়ন ও তা ত뷊� 捗�ম
মণালেয়র মা㊹�েম মিপিরষদ িবভােগ 轌রণ;
এবং ইেনােভশন 捗�েমর সভার কায 힡িববরণী
যথাসমেয় ওেয়বসাইেট 轌কােশর 毠ব籼া করেত
হেব।

আর কান আেলাচ✴� িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি籼ত সকলেক ধ嫸বাদ জািনেয় সভার সমাি靌 ঘাষণা কেরন।

মাহাঃ ওয়ািলউর রহমান
মহাপিরচালক
㙡�ারক ন䲗র: ১৫.৫৫.০০০০.৩০৫.০৬.০০১.১৭.২৫

তািরখ: ২৮ ফা妦ন, ১৪২৩
১২ মাচ 힡, ২০১৭

িবতরণ (জ✴�븅�তার Ꞻমা뽖সাের নয়) :
১) 轌া뿴�ামার, আই িস 捗� শাখা, জাতীয় গণমাধ✴�ম ইনি捗�উট
২) উপ-পিরচালক, অথ 힡 শাখা, জাতীয় গণমাধ✴�ম ইনি捗�উট
৩) উপ-পিরচালক, 轌শাসন শাখা, জাতীয় গণমাধ✴�ম ইনি捗�উট
৪) রণ 轌েকৗশলী, রণ 轌েকৗশলী শাখা , জাতীয় গণমাধ✴�ম ইনি捗�উট
৫) সহকারী 轌া뿴�ামার, আই িস 捗� শাখা, জাতীয় গণমাধ✴�ম ইনি捗�উট
৬) মহাপিরচালেকর 毠ি뗊গত সহকাির , জাতীয় গণমা㊹�ম ইনি捗�উট, ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ嫸)

মাহাঃ ওয়ািলউর রহমান
মহাপিরচালক
০২-৫৫০৭৯৪২৮
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