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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িশ�া ম�ণালয় 
 

মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�র 
 �িশ�ণ শাখা

মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর ইেনােভশন সভার কায �িববরণী

সভাপিত
�েফসর ড. �সয়দ �মা. �গালাম ফা�ক 

 মহাপিরচালক
সভার তািরখ ২০/১২/২০২১ ি�.
সভার সময় সকাল: ১১.০০ ঘ�কা
�ান মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�েরর সভা ক�
উপি�িত সং�ি� ‘ক’
১। সভাপিত মেহাদয় সভায় উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। িতিন �থেমই মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�েরর
ইেনােভশন কায ��েমর অ�গিত স�েক� জানেত চাইেল মাউিশ অিধদ�েরর ইেনােভশন অিফসার এবং পিরচালক (�িশ�ণ) �েফসর ড. �বীর �মার

ভ�াচা�� সভাপিত মেহাদয়সহ উপি�ত সবাইেক মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�েরর ইেনােভশন কায ��েমর অ�গিত স�েক� অবিহত কেরন। িতিন সভােক

জানান ২০২১-২০২২ অথ � বছের মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�েরর ‘ইেনােভশন খােত’ ১,৫০,০০,০০০/- (এক �কা� প�াশ ল�) টাকা বরা� �দান করা

হেয়েছ এবং বরা��ত অথ � �থেক ইেতামে� ইেনােভশন খােত ৭২,৯২,৬০০/- (টাকা বাহা�র ল� িবরান�ই হাজার ছয়শত মা�) টাকা এবং ��াচার

�কৗশল বা�বায়ন বাবদ ৬২,০৭,৪০০/- (টাকা বাষি� ল� সাত হাজার চারশত মা�) টাকার বােজট িবভাজন অথ � ম�ণালয় এবং িশ�া ম�ণালয় ক��ক

অ�েমািদত হেয়েছ।  ইেনােভশন কায ��েমর আওতায় ০১ িদেনর ওিরেয়ে�শন ওয়াক�শপ; উ�াবন স�মতা �ি�র লে�� ০২ িদেনর ইেনােভশন �িশ�ণ;
�সবা সহিজকরেণ স�মতা �ি�র লে�� ০২ িদেনর ইেনােভশন �িশ�ণ; ইেনােভশন আইিডয়া �শােকিসং; ইেনােভশন আইিডয়া ইমি�েমে�শন; িডিজটাল

�সবা বা�বায়ন; �ািড িভিজট (�দশ) ; �ািড িভিজট (িবেদশ), ই-নিথ িবষয়ক �িশ�ণ, ৪থ � িশ� িব�ব �মাকােবলায় করণীয় িনধ �ারণ কম �শালা এবং

�কাশনার �েযাগ রেয়েছ। িতিন আরও জানান আগামী স�াহ �থেক �িশ�ণ কায ��ম �� করা যােব।

২। কিম�র সদ� সিচব জনাব �মা: জিহ�ল আলম জানান, �দেশর সকল িশ�া �িত�ান �থেক ইেনােভশন আইিডয়া চাওয়া হেল িবিভ� �িত�ান ত�েদর
আইিডয়া ��রণ কেরেছ, �সখান �থেক �াথিমকভােব ২১ � আইিডয়া বাছাই করা হেয়েছ। বাছাই�ত �িত�ােনর কম �কত�ােদর �িশ�েণ আম�ণ জানােনা

হেব। িতিন আেরা জানান, ২০২১-২২ অথ �বছের মাউিশ অিধদ�েরর ০৩ � ����ণ � কাজ হে� ১. এক� ন�ন উ�াবনী ধারণা বা�বায়ন ২। এক� �সবা

িডিজটালাইেজশন এবং ৩। এক� �সবা সহিজকরণ। ইেতামে� মাউিশ অিধদ�েরর ইেনােভশন �ম �সবা িডিজটালাইেজশন এর অংশ িহেসেব মাউিশ

অিধদ�েরর ��ার �ােনজেম�েক িডিজটাল ��ার �ােনজেমে� �পা�র এবং �সবা সহিজকরেণর অংশ িহেসেব িজিপএফ ফা� �থেক অথ � উে�ালন

িবষয়ক �সবা� সহজীকরেণর িস�া� �হণ কেরেছ। উ�াবনী ধারণা এখেনা �ড়া� করা স�ব হয়িন। ইেনােভশন কিম�র সদ� জনাব �পক রায়

এবং জনাব খ�কার আিজ�র রহমান উি�িখত ধারণা �� সভাপিতসহ সবাইেক �া�া কেরন। 

৩। সভার সদ� জনাব �পক রায়, সহকারী পিরচালক (সাধারণ �শাসন) বেলন, িতিন ও তার �ম িশ�াথ�েদর �িশ�ণ �দােনর মা�েম দ� কের ত�েদর

মা�েম িনজ িনজ �িত�ােনর ওেয়বসাইট �ডেভলপেম� সং�া� এক� উ�াবনী ধারণা জমা িদেয়েছন। ন�ন উ�াবনী ধারণা িহেসেব এ�েক িবেবচনা যায়

িকনা ��াব রােখন। সভার সদ� পিরচালক (কেলজ ও �শাসন) এবং সভার সভাপিত িবষয়� িব�ািরত জানেত চাইেল জনাব �পক রায় িবষয়� �া�া

কেরন। সভার সবাই আইিডয়া� পছ� কেরন এবং এক� মিডফাই কের জমা িদেত বেলন। 

৪। সভার সভাপিত এবং মহাপিরচালক, মাউিশ অিধদ�র বেলন, মাউিশ অিধদ�েরর আওতাধীন সকল �িত�ানেক ইেনােভ�ভ উে�াগ �নওয়ার জ� প�

িদেত হেব। �িত�ান �ধান ত�র �িত�ােনর সকল অংশীজেনর িনকট �থেক আইিডয়া আহবান করেবন এবং িনে�া� ০৩ ক�াটাগিরেত আইিডয়া বাছাই

কের মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�ের ��রণ করেবন।

ক. �িত�ান ক��ক বা�বায়নেযা� আইিডয়া; খ. �িত�ান ক��ক বা�বায়ন স�ব নয় িক� মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�র ক��ক বা�বায়নেযা� এবং গ.

জাতীয় পয �ােয় বা�বায়ন করা যায় এমন উে�াগ। 

৪। সভার সদ� জনাব �মাহা�দ আ�ল �হােসন কােয়স, গেবষণা কম �কত�া (�িশ�ণ) বেলন, উ�াবনী কায ��েমর বােজট িবভাজেন উ�াবনী
আইিডয়া �রি�েকশেনর জ� ৫,০০,০০০/- বরা� আেছ। আমরা চাইেল সফটওয়�ার �ডেভলপেম� সং�া� আইিডয়া� িবিভ� �িত�ােনর

�রি�েকট করেত পাির।  
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৫। সভার সভাপিত উি�িখত  আইিডয়া� ০৫ � �িত�ােন �রি�েকট করার জ� �িত� �িত�ানেক ১,০০,০০০/- টাকা িদেত চাইেল িক �ি�য়া অ�সরণ

করেত হেব জানেত চাইেল সভার সদ� জনাব মিহউি�ন আহমদ, সহকারী পিরচালক (অথ � ও �য়) জানান, �িত� �িত�ােনর একাউে� অথ � ��রণ করা

�যেত পাের অথবা �িত�ােনর নােম �চক �দওয়া �যেত পাের এবং টাকা খরেচর িবষেয় িপিপআর অ�সরণসহ আ�ষি�ক িক� শত� �দওয়া �যেত পাের।  

সভায় উপি�ত কম �কত�াগেণর আেলাচনার পিরে�ি�েত িনে�া� িস�া� স�হ �হেণর �পািরশ করা হল: 

১
.

িডেস�র ৩০ তািরেখর মে� “িডিজটাল ��ার �ােনজেমে�”  �সবা�েক মাউিশ অিধদ�েরর �সবা িডিজটালাইেজশন আইিডয়া িহেসেব
ম�ণালয়েক অবিহত করা হেব; 

২
.

িজিপএফ ফা� �থেক অথ � উে�ালন িবষয়ক �সবা� সহজীকরণ করা হেব;

৩
.

িশ�াথ�েদর মা�েম িনজ িনজ �িত�ােনর ওেয়বসাইট �ডেভলপেম� সং�া� ধারণা� উ�াবনী ধারণা িহেসেব িনব �াচন করা হল;

৪
.

উ�াবনী ধারণা� ০৫ � �িত�ােন �রি�েকশেনর িস�া� �হীত হল এবং এজ� �েত�ক �িত�ানেক ০১ ল� কের টাকা �দান করা হেব, শী�ই
�িত�ান বাছাই স�� করা হেব;

৫
.

সকল �িত�ানেক ইেনােভ�ভ উে�াগ �নওয়ার জ� প� �দওয়া হেব। �িত�ান �ধান তার �িত�ােনর সকল অংশীজেনর িনকট �থেক আইিডয়া
আহবান করেবন এবং িনে�া� ০৩ ক�াটাগিরেত আইিডয়া বাছাই কের মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�ের ��রণ করেবন:

ক. �িত�ান ক��ক বা�বায়নেযা� আইিডয়া; খ. �িত�ান ক��ক বা�বায়ন স�ব নয় িক� মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�র ক��ক বা�বায়নেযা�
এবং গ. জাতীয় পয �ােয় বা�বায়ন করা যায় এমন উে�াগ। 

৬
.

িডেস�েরর �শষ স�াহ �থেক �িশ�ণ/কম �শালা আেয়াজন করা হেব। 

৭
.

কম �পিরক�না অ�যায়ী অধ �বািষ �ক �-��ায়ন �িতেবদন ��ত�ব �ক ��রণসহ যথাসমেয় সকল কাজ স�াদেন ইেনােভশন কিম�েক তৎপর
থাকেত হেব।

আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সবাইেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন। 

 
 

�েফসর ড. �সয়দ �মা. �গালাম ফা�ক 
 

মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.১৮.০০৭.২১.১১৫২ তািরখ: 
০৩ জা�য়াির ২০২২

১৯ �পৗষ ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 

১) পিরচালক, কেলজ ও �শাসন উইং, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 

২) পিরচালক , �িশ�ণ উইং, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 ৩) পিরচালক , মা�িমক উইং, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 

৪) পিরচালক , পিরক�না ও উ�য়ন উইং, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 

৫) পিরচালক , মিনটিরং এ� ইভা��েয়শন উইং , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 

৬) পিরচালক , িফ�া� এ� �িকউরেম� উইং, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 ৭) উপপিরচালক, সাধারণ �শাসন শাখা , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র

 
৮) উপ-পিরচালক, �িশ�ণ শাখা, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র

 
৯) উপপিরচালক-১, মিনটিরং অ�া� ইভা��েয়শন শাখা, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
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১০) সহকারী পিরচালক, সাধারণ �শাসন শাখা , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র

১১) সহকারী পিরচালক-১, িফ�া� এ� �িকউরেম� শাখা, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 

১২) সহকারী পিরচালক-২, �িশ�ণ শাখা, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 ১৩) গেবষণা কম �কত�া-৩, �িশ�ণ শাখা, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র

 
১৪) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, ই. এম. আই. এস �সল , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র

১৫) িপএ � মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ�র , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 

 
 

ড. �মা: নাজ�ল আহসান �রাদ 
 সহকারী পিরচালক-২


