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ইতঃ েব বা বািয়ত উ াবনী ধারণা, সহিজ ত ও িডিজটাইজ ত সবা সং া  পযােলাচনা সভার কাযিরররণীঃ

সভাপিত েফসর ড. হা দ আলমগীর 
 সদ  ও আ ায়ক, ইেনােভশন ম, ইউিজিস

সভার তািরখ ২৬/০৮/২০২১ ি .
সভার সময় বলা ২:৩০ টা

ান অিডেটিরয়াম, ইউিজিস ভবন (৬  তলা), ঢাকা।
উপি িত পতাকা ‘ক’
সভার েত সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জানান এবং জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ  শতবািষকীর

েভ া জানান। িতিন সভার কায ম  করার জ  কিমশেনর ইেনােভশন েমর সদ -সিচব ও িসিনয়র সহকারী পিরচালক জনাব
রিবউল ইসলামেক  িনেদশ দান কেরন। 

সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, ই-গভ া  ও উ াবন সং া  কায েমর বা বায়ন জারদারকরেণর লে  কিমশেনর ইই --
গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   কমপ িরক ন াকমপ িরক ন া  ২০২১২০২১--২২২২  এরএর কায ম-১.৪ বা বায়েণর লে  ইতঃ েব য সকল উ াবনী ধারণা এবং
সবা সহিজ ত ও িডিজটাইজ করা হেয়েছ স সকল সবার বতমান অব া ও সহিজকরণ/িডিজটাইজ/উ াবন এর ফেল কী

ফলাফল পাওয়া গেছ স িবষেয় সংি  অংশীজেনর সােথ পযােলাচনা সভা আ ােনর লে  কিমশেনর সকল িবভাগ থেক ৩১
লাই ২০২১ তািরেখর মে  কিমশেনর ইেনােভশন েমর িনকট রেণর জ  এক  প  ২৫-৭-২০২১ তািরেখ রণ করা

হেয়িছল। উ  পে র পিরে ি েত া  বা বািয়ত উ াবনী ধারণা এবং সবা সহজীকরণ ও সবা িডিজটাইেজশন এর তািলকা
িন প:

িমক নং বা বািয়ত উ াবনী ধারণা/ সবা সহজী ত/ িডিজটাইজ ত সবার নাম সংি  িবভাগ

১. িরসাচ েজ  ােনজেম  সফটওয় ার

িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশন 
িবভাগ

২. িবেদিশ িডি  সমতা িবধান সহিজকরণ।

৩. EFT- এর মা েম কে র অ েল অথ ছাড় এবং ক  পিরচালক ও িবেশষ  
স ানী দান

৪. EFT- এর মা েম কে র অ েল অথ ছাড় এবং গেবষকগেণর অ েল 
আিথক অ দান দান।

৫. ই-ি িপংস ব া বতন 

জনসংেযাগ ও ত  অিধকার 
িবভাগ

৬. ইউিজিস ই- েল ন ব া বতন

৭. িডিজটাল েভ া কাড চা করণ

৮. সা াল িমিডয়ার মা েম স িব ি  গণিব ি  চার

সভাপিত মেহাদয় অ মিত েম সংি  িবভাগ থেক বা বািয়ত সবার বতমান অব া ও সহিজকরণ/িডিজটাইজ/উ াবন এর ফেল কী
ফলাফল পাওয়া গেছ স িবষয়  পাওয়ারপেয়  েজে শেনর মা েম উপ াপন করা হয় এবং উপি ত সদ গেণর িবিভ

ে র উ র দান কেরন। 

িস ািস া : কিমশেনর ইত: েব বা বািয়ত সবার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা শেষ িনেমা  িস া  হীত হয়:

১



ক) িবেদিশ িডি  সমতা িবধান সহিজকরেণ আেবদনকারীগন যন সকল ত ািদ অনলাইেন সরবরাহ কেরন সজ  চকিল
আপেডট করেত হেব এবং আেবদনকারীগন আেবদন ি য়ার াটাস জানেত পারার েয়াজনীয় ব া কিমশেনর সংি  িবভাগ
থেক হণ করার পািরশ করা হেলা। 

খ) িরসাচ েজ  ােনজেম  সফটওয় ার এর য় ি য়া ততম সমেয় শষ করার জ  কিমশেনর সংি  িবভাগ থেক
 েয়াজনীয় ব া হণ করার জ  পািরশ করা হেলা।

অত:পর আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কাজ সমাি  ঘাষণা কেরন।

সং ি : পতাকা-ক।

 

েফসর ড. হা দ আলমগীর 
সদ  ও আ ায়ক, ইেনােভশন ম, ইউিজিস

ারক ন র: ৩৭.০১.০০০০.০৫৫.৫৬.০০২.২১.৯৪ তািরখ: 
০৪ সে র ২০২১

২০ ভা  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় ), বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা, মা িমক ও উ  িশ া
িবভাগ
২) উপ-পিরচালক/ িসে ম এনািল , ইনফরেমশন ােনজেম  শাখা, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
(কিমশেনর ওেয়বসাইেটর ইেনােভশন সবা বে  আপেলােডর অ েরাধ করা হেলা)
৩) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৪) া ামার, আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) সহকারী সিচব, সদে র দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৬) ি গত কমকতা (িপ ও) , সিচবালয় ও শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৭) নিথ, ইউিজিস
৮) মহানিথ, ইউিজিস

 

রিবউল ইসলাম 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (অিতির  দািয় )

এবং সদ -সিচব ও ফাকাল-পেয় ,
ইেনােভশন ম
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