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ইমিদেশন ও পাসদপার্ ট অমিেপ্তদরর ২০২২-২০২৩ অর্ টবছদরর ই-গভর্ন্টান্স ও উদ্ভাবন কি টপমরকল্পনার ১ি সভার কার্ টমববরণীীঃ 

 

সভাপমত : জনাব মিাীঃ সাঈদুল ইসলাি 

পমরচালক (পাসদপার্ ট, মভসা ও পমরেশ টন) 

ইমিদেশন ও পাসদপার্ ট অমিেপ্তর। 

সভার তামরখ : ১০ আগষ্ট ২০২২ 

সিয় : সকাল ১০:০০ 

স্থান : সদেলন কক্ষ (কক্ষ নাং ৬০০২) 

উপমস্থমত : তামলকা সাংযুক্ত 

 

সভাপমত িদ ােয় ইদনাদভশন টিদির উপমস্থত সেস্যগণদক স্বাগত জামনদয় সভা শুরু কদরন। ২০২২-২৩ অর্ টবছদরর ই-গভর্ন্টান্স 

ও উদ্ভাবন কি টপমরকল্পনা অনু্র্ায়ী আদলাচয মবষয় সমূ  উত্থাপদনর জর্ন্ অনদরাি কদরন। অতীঃপর সেস্য সমচব আদলাচয মবষয় 

সমূ  উত্থাপন কদরন।  

আদলাচনা লক্ষযিাত্রা মসদ্ধান্ত 

[১.১.১] মসবা স মজকরণ/মিমজর্াইদজশদনর িাধ্যদি ন্যযনতি 

একটি উদ্ভাবনী িারণা বাস্তবাময়ত 

 

০৪-০৫-২০২৩ 

“সার্ক ভিসা এক্সামশন ভির্ার ইস্যু” 

উদ্ভাবনী ধারণা ভিসসসব প্রাথভমর্ 

বাছাই র্রা িয়।  

[১.২.১] ইতীঃপূদব ট বাস্তবাময়ত উদ্ভাবনী িারণা, স মজকৃত ও 

মিমজর্াইজকৃত মসবার িার্াদবজ প্রস্তুতকৃত 

 ১৩-১০-২০২২ 

মভিপভরষদ ভবিাসের ভনসদ কশনা 

মমাতাসবর্ ভনধ কাভরত সমসয়র মসে 

প্রভশক্ষণ ও র্ম কসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

শাখা মর্ র্ার্ কক্রম সম্পন্ন র্রসত 

িসব। 

[১.২.২] ইতীঃপূদব ট বাস্তবাময়ত উদ্বাবনী িারণা, স মজকৃত ও 

মিমজর্াইজকৃত মসবাসমূ  চালুকৃত 

 ০৪-০৫-২০২৩ 

মভিপভরষদ ভবিাে র্র্তকর্ প্রস্তুতকৃত 

বাভষ কর্ র্ম কসম্পাদন চুভি প্রণয়ন, 

বাস্তবায়ন পভরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

ভনসদ কভশর্া ২০২২-২৩ অনুসরণপূব কর্ 

র্ার্ কক্রম সম্পন্ন র্রসত িসব।  

[১.৩.১] ই-ফাইদল মনার্ মনষ্পমিকৃত  

 

৮৫% 

মভিপভরষদ ভবিাে র্র্তকর্ প্রস্তুতকৃত 

বাভষ কর্ র্ম কসম্পাদন চুভি প্রণয়ন, 

বাস্তবায়ন পভরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

ভনসদ কভশর্া ২০২২-২৩ অনুসরণপূব কর্ 

র্ার্ কক্রম সম্পন্ন র্রসত িসব। 

[১.৪.১] ৪র্ ট মশল্প মবপ্লদবর সম্ভাব্য চযাদলঞ্জ মিাকাদবলায় 

আইন/পমলমস/কি ট-পমরকল্পনা প্রণীত 

 ৩১-১০-২০২২ 

মভিপভরষদ ভবিাে র্র্তকর্ প্রস্তুতকৃত 

বাভষ কর্ র্ম কসম্পাদন চুভি প্রণয়ন, 

বাস্তবায়ন পভরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

ভনসদ কভশর্া ২০২২-২৩ অনুসরণপূব কর্ 

র্ার্ কক্রম সম্পন্ন র্রসত িসব। 

[১.৪.২] ৪র্ ট মশল্প মবপ্লদবর চযাদলঞ্জ মিাকাদবলায় মবষয়মভমিক 

কি টশালা আদয়ামজত 

 

২ 

ভনসদ কশনা মমাতাসবর্ ২ টি র্ম কশালা 

প্রভশক্ষণ ও র্ম কসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

শাখা আসয়াজন র্রসব।  

[২.১.১] তথ্য বাতায়ন  ালনাগােকৃত (ত্রত্রিামসক মভমিদত) 

 ৪ 

ভনসদ কশনা মমাতাসবর্ এভসিুান্ট 

ভসসিম এনাভলি র্ার্ কক্রম সম্পন্ন 

র্রসব। 

http://www.dip.gov.bd/


আদলাচনা লক্ষযিাত্রা মসদ্ধান্ত 

[২.২.১] কি টপমরকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্রমশক্ষণ আদয়ামজত 

 ৪ 

ভনসদ কশনা মমাতাসবর্ প্রভশক্ষণ ও 

র্ম কসম্পাদন শাখা প্রমশক্ষণ আসয়াজন 

র্রসব। 

[২.২.২] ই-গভর্ন্টান্স কি টপমরকল্পনা বাস্তবায়দনর জর্ন্ বরাদ্দকৃত 

অর্ ট ব্যময়ত 

 ৮০% 

মসবা স মজকরণ/মিমজর্াইদজশদনর 

িাধ্যদি উদ্ভাবনী িারণা বাস্তবায়দনর 

লদক্ষয বরাদ্দকৃত অর্ ট ব্যয় করদত 

 দব।  

 

[২.২.৩] কি টপমরকল্পনার অি টবামষ টক স্ব-মূল্যায়ন প্রমতদবেন 

িমন্ত্রপমরষে মবভাদগ মপ্রমরত 

 ১৫-০১-২০২৩ 

মভিপভরষদ ভবিাে র্র্তকর্ প্রস্তুতকৃত 

বাভষ কর্ র্ম কসম্পাদন চুভি প্রণয়ন, 

বাস্তবায়ন পভরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

ভনসদ কভশর্া ২০২২-২৩ অনুসরণপূব কর্ 

র্ার্ কক্রম সম্পন্ন র্রসত িসব। 

[২.২.৪] আওতািীন েপ্তর/সাংস্থার অি টবামষ টক স্বমূল্যায়ন 

প্রমতদবেন পর্ টাদলাচনা সাংক্রান্ত প্রমতদবেন িমন্ত্রপমরষে মবভাদগ 

মপ্রমরত 

 

৩১-০১-২০২৩ 

মভিপভরষদ ভবিাে র্র্তকর্ প্রস্তুতকৃত 

বাভষ কর্ র্ম কসম্পাদন চুভি প্রণয়ন, 

বাস্তবায়ন পভরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

ভনসদ কভশর্া ২০২২-২৩ অনুসরণপূব কর্ 

র্ার্ কক্রম সম্পন্ন র্রসত িসব। 

[২.২.৫] মেদশ/মবদেদশ বাস্তবাময়ত নযনতি একটি উদ্ভাবনী  

উদযাগ পমরেশ টনকৃত 

 ৩১-০৫-২০২৩ 

মভিপভরষদ ভবিাে র্র্তকর্ প্রস্তুতকৃত 

বাভষ কর্ র্ম কসম্পাদন চুভি প্রণয়ন, 

বাস্তবায়ন পভরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

ভনসদ কভশর্া ২০২২-২৩ অনুসরণপূব কর্ 

র্ার্ কক্রম সম্পন্ন র্রসত িসব। 

 

সভার আর মকান আদলাচয মবষয় না র্াকায় সভাপমত িদ ােয় উপমস্থত সকলদক ির্ন্বাে জামনদয় সবার সিামপ্ত ম াষণা কদরন।  

 

                                                                                                                             

০৪/০৯/২০২২  

সভিব কুমার আইন 

সির্ারী পভরিালর্ 

প্রভশক্ষণ ও র্ম কসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

ও 

সদস্য সভিব 

ইসনাসিশন টিম 


