
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ননৌপররবহন মন্ত্রণালয় 

আইরসটি শাখা 

www.mos.gov.bd 

 
রবষয়ঃ     ২৫-0৪-২০১9 রি. তাররদখ অনুরিত আইসিটি/ইদনাদেশন সাংক্রান্ত সোর কার্ যরববরণী।  
 

সোপরত  :  িঞ্জয় কুমার বসিক 

     অসিসরক্ত িসিব (িংস্থা-২) ও রিফ ইদনাদেশন অরফসার, ননৌপররবহন মন্ত্রণালয়  

তাররখ  :  ২৫-0৪-২০১9সি.। 

সময়  :  ববলা ১১.৩০ ঘটিকা। 

স্থান  :  বনৌপসরবহন মন্ত্রণালদয়র সোকক্ষ। 

উপরস্থরত  :  পরররশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য।  

 

সোপরত উপরস্থত সকলদক স্বাগত জারনদয় সোর কাজ শুরু কদরন। সিসন বাসষ িক উদ্ভাবন কম িপসরকল্পনা অনুযায়ী 

SIP, উদ্ভাবনী উদ্যাগ, প্রসিক্ষি, ডকুদ্মদ্েিনিহ িাসব িক কায িক্রম যথািমদ্য় িম্পন্ন করার জন্য িংসিষ্ট িকলদ্ক 

সনদ্দ িিনা প্রদান কদ্রন। অিঃপর িভার কায িপত্র অনুিাদ্র আদ্লািনা শুরু হয়। উপসস্থি িদস্যগি আদ্লািনায় অংিগ্রহি 

কদ্রন এবং সবস্তাসরি আদ্লািনাদ্ে সনম্নরূপ সিদ্ধাে গৃহীি হয়।  
 

ক্রনাং রসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

(1) SIP (Small Improvement Project) িমূদ্হর হালনাগাদ 

িাসলকািহ বাস্তবায়ন অগ্রগসির িথ্য আগামী িভার পূদ্ব িই এ মন্ত্রিালদ্য় বপ্ররি 

করদ্ি হদ্ব। ন্যূনিম ০১টি ই-িাসভ িি, ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যাগ রনর্ যাররত সমদয়র 

মদে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করদ্ি হদ্ব। ই-ফাইসলং এ সপসিদ্য় থাকা িংস্থািমূহ দ্রুি 

িাদ্দর পারফরদ্মন্স বৃসদ্ধর পদদ্ক্ষপ গ্রহি করদ্ব। িকল উদ্ভাবনী উদ্যাদ্গর 

িাসলকা মন্ত্রিালয় হদ্ি ইিঃপূদ্ব ি বপ্রসরি িক বমািাদ্বক স্ব-স্ব ওদ্য়বিাইদ্ে 

(সপসডএফ এবং এমএি ওয়াড ি ফরদ্মদ্ে) এবং ইদ্নাদ্ভিন আইসডয়ািমূহ আইসডয়া 

ব্াংদ্ক (ideabank.gov.bd) দ্রুি প্রকািপূব িক মন্ত্রিালয়দ্ক অবসহি 

করদ্ি হদ্ব।   

বনৌপসরবহন মন্ত্রিালয় ও 

আওিাধীন িকল 

দপ্তর/িংস্থা  

(২) বাসষ িক উদ্ভাবন কম িপসরকল্পনা ২০১৮-১৯ এর কায িক্রম নং-৬.১ অনুযায়ী 

মন্ত্রিালদ্য়র িত্বাবধাদ্ন এবং বনৌপসরবহন অসধদপ্তদ্রর িাসব িক আদ্য়াজদ্ন 

(ব্য়ভারিহ) সবআইডসিউটিএ এর িদ্েলন কদ্ক্ষ আগামী জুন/২০১৯ এর মদে 

বিাদ্কসিং আদ্য়াজন করদ্ি হদ্ব। প্রাথরমক প্রস্তুরত সম্পন্ন হদল মন্ত্রণালয়দক 

অবরহত করদত হদব।   

বনৌপসরবহন মন্ত্রিালয়, 

বনৌপসরবহন অসধদপ্তর ও 

সবআইডসিউটিএ 

(৩) আগামী বম-জুন ২০১৯ মাদ্ি সুসবধাজনক িমদ্য় এটুআই বপ্রাগ্রাদ্মর িহায়িায় 

সবআইডসিউটিএ কর্তিক ৫সদদ্নর ইদ্নাদ্ভিন প্রসিক্ষি ঢাকার বাইদ্র আদ্য়াজন 

করদ্ি হদ্ব। দপ্তর/িংস্থার মদ্নানীি প্রসিক্ষিাথী এবং মন্ত্রিালদ্য়র ইদ্নাদ্ভিন 

টিদ্মর িদস্যদ্দর িমন্বদ্য় প্রসিক্ষিটি আদ্য়াসজি হদ্ব। সবআইডসিউটিএ-এর 

প্রসিক্ষিাথী ও মন্ত্রিালদ্য়র ইদ্নাদ্ভিন টিদ্মর িদস্যদ্দর ব্য়ভার সবআইডসিউটিএ 

বহন করদ্ব এবং অন্যান্য দপ্তর/িংস্থার অংিগ্রহিকারী প্রসিক্ষিাথীদ্দর প্রসিক্ষি 

ব্য় স্ব-স্ব িংস্থা কর্তিক সনব িাহ করদ্ব।   

বনৌপসরবহন মন্ত্রিালয় ও 

সবআইডসিউটিএ  

(৪) মন্ত্রিালদ্য়র ইদ্নাদ্ভিন টিদ্মর িদস্য কর্তিক এ পয িে ১১টি ইদ্নাদ্ভিন কায িক্রম 

পসরদি িন প্রসিদ্বদন পাওয়া সগদ্য়দ্ি। সনধ িাসরি লক্ষূমাত্রা (২০টি) অনুযায়ী উদ্ভাবনী 

উদ্যাগিমূহ পসরদি িন ও প্রদ্য়াজনীয় িহায়িা প্রদান করদ্ি হদ্ব।  

বনৌপসরবহন মন্ত্রিালদ্য়র 

ইদ্নাদ্ভিন টিম 

(৫) বাসষ িক উদ্ভাবন কম িপসরকল্পনা ২০১৮-১৯ বমািাদ্বক মন্ত্রিালয় এবং আওিাধীন 

দপ্তর/িংস্থার ইদ্নাদ্ভিন টিদ্মর িদস্যদ্দর সবদ্দি প্রসিক্ষি/নদ্লজ 

বিয়াসরং/সিক্ষািফদ্রর আদ্য়াজন করদ্ি হদ্ব। দপ্তর/িংস্থািমূহ পয িায়ক্রদ্ম 

মন্ত্রিালদ্য়র ইদ্নাদ্ভিন টিদ্মর ০২ (দুই) জন কদ্র প্রসিসনসধ ও িাদ্দর স্ব-স্ব 

বনৌপসরবহন মন্ত্রিালদ্য়র  

আওিাধীন িকল 

দপ্তর/িংস্থা  

িলমান পািা/২  

http://www.mos.gov.bd/


 

 

িংস্থার ইদ্নাদ্ভিন টিদ্মর িদস্যদ্দর িমন্বদ্য় প্রসিক্ষি/সিক্ষািফদ্রর উদ্যাগ গ্রহি 

করদ্ব। এদ্ক্ষদ্ত্র িকল ব্য়ভার স্ব-স্ব িংস্থা িাদ্দর সনজস্ব িহসবল হদ্ি সনব িাহ 

করদ্ব। এিাড়া, মন্ত্রিালয় হদ্িও এ সবষদ্য় উদ্যাগ গ্রহি করদ্ি হদ্ব।  

(৬) বাসষ িক উদ্ভাবন কম িপসরকল্পনার কায িক্রম নং-৯.৩ অনুযায়ী বদদ্ি ইদ্নাদ্ভিন সিক্ষা 

িফর/নদ্লজ বিয়াসরং এর সবষদ্য় সনম্নরূপ সিদ্ধাে গৃহীি হয়ঃ  

(ক) আগামী ১-৪ বম ২০২৯সি. িাসরখ বা সনকেবিী সুসবধাজনক িমদ্য় িট্রগ্রাম 

বন্দর কর্তিপক্ষ, বাংলাদ্দি সিসপং কদ্প িাদ্রিন, বাংলাদ্দি বমসরন একাদ্ডসম এবং 

ন্যািনাল বমসরোইম ইনসিটিউে বযৌথভাদ্ব সিক্ষািফর/নদ্লজ বিয়াসরং বপ্রাগ্রাম 

আদ্য়াজন করদ্ব। বপ্রাগ্রামটি িমন্বয় করদ্ব বাংলাদ্দি বমসরন একাদ্ডসম।  

(খ) আগামী জুন/২০১৯ মাদ্ি সুসবধাজনক িমদ্য় বমাংলা বন্দর কর্তিপক্ষ এবং 

পায়রা বন্দর কর্তিপক্ষ বযৌথভাদ্ব সিক্ষািফর/নদ্লজ বিয়াসরং বপ্রাগ্রাম আদ্য়াজন 

করদ্ব। বপ্রাগ্রামটি িমন্বয় করদ্ব পায়রা বন্দর কর্তিপক্ষ।  

(গ) আগামী জুন/২০১৯ মাদ্ি  সুসবধাজনক িমদ্য় সবআইডসিউটিএ, 

সবআইডসিউটিসি এবং বনৌপসরবহন অসধদপ্তর বযৌথভাদ্ব সিক্ষািফর/নদ্লজ 

বিয়াসরং বপ্রাগ্রাম আদ্য়াজন করদ্ব। বপ্রাগ্রামটি িমন্বয় করদ্ব সবআইডসিউটিসি।   

এদ্ক্ষদ্ত্র িংসিষ্ট িকল িংস্থা সনজস্ব অথ িায়দ্ন িাদ্দর ইদ্নাদ্ভিন টিম/ইদ্নাদ্ভের 

ও মন্ত্রিালদ্য়র ইদ্নাদ্ভিন টিদ্মর িদস্যদ্দর িমন্বদ্য় এ বপ্রাগ্রাম আদ্য়াজন করদ্ব।  

বনৌপসরবহন মন্ত্রিালয় ও  

আওিাধীন িংসিষ্ট  

দপ্তর/িংস্থা   

(৭) িভায় গৃহীি ২টি উদ্ভাবনী উদ্যাগঃ (ক) লঞ্চ/সিমাদ্র ময়লার ঝুসড়, লাইদ্েসর ও 

ওয়াইফাই স্থাপন; (খ) প্রসিবসি ব্সক্তদ্দর লঞ্চ/সিমাদ্র উঠার জন্য র ূাম্প 

সিসড়/হুইল বিয়ারিহ প্রদ্য়াজনীয় ব্বস্থাকরি। উদ্যাগ ২টি যথাযথভাদ্ব বাস্তবায়ন 

হদ্ে সকনা িা সনয়সমি মসনেসরং অব্াহি রাখদ্ি হদ্ব।  

সবআইডসিউটিসি, 

সবআইডসিউটিএ ও 

বনৌপসরবহন অসধদপ্তর  

(৮) মন্ত্রিালয় ও দপ্তর/িংস্থার ওদ্য়বিাইদ্ের বিবাবদ্ের িথ্যাসদিহ িকল িথ্য  

হালনাগাদ রাখদ্ি হদ্ব। দপ্তর/িংস্থা িাদ্দর ওদ্য়বিাইদ্ে প্রকািদ্যাগ্য িথ্যাসদর 

পািাপাসি কম িকিিাদ্দর িাসলকা, বফাকাল পদ্য়ে কম িকিিাদ্দর িথ্য, সবসভন্ন 

সবজ্ঞসপ্ত/প্রসিদ্বদন/প্রকািনা, আইন/সবসধ/নীসিমালা, ইদ্নাদ্ভিন কি িার অের্ভ িক্ত 

করদ্ব। মাসিক ইদ্নাদ্ভিন িমন্বয় িভায় স্ব-স্ব িংস্থার প্রসিসনসধগি ওদ্য়বিাইে 

পয িদ্বক্ষি/হালনাগাদকরি প্রসিদ্বদন দাসখল করদ্বন।   

বনৌপসরবহন মন্ত্রিালয় ও 

আওিাধীন িকল 

দপ্তর/িংস্থা  

(৯) বাসষ িক উদ্ভাবন কম িপসরকল্পনার কায িক্রম নং-৭.২ অনুযায়ী বাস্তবাসয়ি উদ্ভাবনী 

উদ্যাদ্গর ডকুদ্মদ্েিন/প্রকািনা তিসরর লদ্ক্ষূ বয িকল িংস্থা এখনও িথ্য বপ্ররি 

কদ্রসন, িারা অসবলদ্ে উদ্ভাবনী উদ্যাদ্গর িথ্য (মন্ত্রিালদ্য়র বপ্রসরি িক 

বমািাদ্বক) বপ্ররি করদ্ব। এিাড়া, মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ কর্তিক 

ডকুদ্মদ্েিন/প্রকািনার লদ্ক্ষূ যাসিি িথ্য অবসিষ্ট িংস্থা (িট্টগ্রাম বন্দর কর্তিপক্ষ 

ও পায়রা বন্দর কর্তিপক্ষ) িথ্য দ্রুি বপ্ররি করদ্ব।    

বনৌপসরবহন মন্ত্রিালয় এবং  

আওিাধীন িকল 

দপ্তর/িংস্থা  

(১০) বাসষ িক উদ্ভাবন কম িপসরকল্পনার কায িক্রম নং-৩.২ অনুযায়ী উদ্ভাবন সবষয়ক ২ 

সদদ্নর প্রসিক্ষি আদ্য়াজন করদ্ি হদ্ব।   

বনৌপসরবহন মন্ত্রিালয় 

 

২।  সোয় আর নকান আদলািয রবষয় না থাকায় সোপরত উপরস্থত সকলদক র্ন্যবাে জারনদয় সোর সমারি নঘাষণা 

কদরন।       

 

স্বাক্ষররত/- 

০৮/০৫/২০১৯ রি. 

 

 (সঞ্জয় কুমার বরণক) 

অসিসরক্ত িসিব (িংস্থা-২) ও 

সিফ ইদ্নাদ্ভিন অসফিার, বনৌপসরবহন  মন্ত্রিালয় 

পািা/২ 
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