
ইননোনেশন টিম কী? 

জনগনের দ োর দগোড়োয় সরকোরর দসবো রনরিত করো, দসবোর মোন বৃরি এবং দসবোনক অরিকতর জনবোন্ধব করোর জন্য সরকোর দৃঢ় 

প্ররতজ্ঞ। জনপ্রশোসনন কোনজর গরতশীলতো এবং উদ্ভোবনী  ক্ষতো বৃরি এবং নোগররক দসবো দ্রুত ও সহরজকরনের পন্থো উদ্ভোবন ও চচ চোর 

লনক্ষে সরকোর প্রনতেক মন্ত্রেোলয়/রবেোগ, প্ররতটি অরি প্তর/সংস্থো, দজলো এবং উপনজলো পর্ চোনয় একটি কনর ইননোনেশন টিম গঠননর 

রসিোন্ত গ্রহে কনর। মরন্ত্রপররষ  রবেোগ দেনক এ সংক্রোন্ত একটি প্রজ্ঞোপন ৮.৪.২০১৩ তোররখ জোরর করো হয়, র্ো পরবরতচনত দগনজনে 

প্রকোরশত হয়। মন্ত্রেোলয়/রবেোগ পর্ চোনয় ইননোনেশন টিনমর দনতৃত্ব প্র োন করনেন অরতররক্ত সরচব/যুগ্নসরচব পর্ চোনয়র কম চকতচো র্োরো 

রচফ ইননোনেশন অরফসোর রহসোনব পরররচত। অপরর নক  প্তর, দজলো ও উপনজলো পর্ চোনয়র ইননোনেশন টিনমর দনতৃত্ব প্র োন করনেন 

ইননোনেশন অরফসোর। ইননোনেশন টিনমর স স্য সংখ্যো ৫-৬ জন। দস অনুর্োয়ী সমগ্র বোংলোন নশ প্রোয় ১০০০ ইননোনেশন টিম গঠিত 

হনয়নে, দর্খোনন পাঁচ সহশ্রোরিক কম চকতচো সংরিষ্ট রনয়নেন। 

 

ইননোনেশন টিম দকন? 

ইননোনেশন েীম গঠননর মূল লক্ষে হনে- 

 সরকোনরর প্ররতটি  প্তনর দসবো প্র োন এবং অেেন্তরীে কম চপ্ররক্রয়োয় গুেগত পররবতচন আনোর লনক্ষে সৃজনশীল চচ চোর সংস্কৃরত এবং দক্ষত্র ততরর 

করো; 

 এরূপ সৃজনশীলতোনক সরকোনরর প্ররতটি পর্ চোনয় প্রোরতষ্ঠোরনরককরে; 

 সরকোরর কম চকোনে সৃজনশীল উনযোগনক ক্রমোন্বনয় একটি রনয়মবি রবষয় রহসোনব প্ররতষ্ঠো করো। 

 

ইননোনেশন টিম কী কোজ করনব? 

মরন্ত্রপররষ  রবেোগ দেনক জোরীকৃত প্রজ্ঞোপনন ইননোনেশন টিম এবং রচফ ইননোনেশন অরফসোর/ইননোনেশন অরফসোনরর কোর্ চক্রম 

কোর্ চপরররি সুরনর চষ্টেোনব উনেখ করো হনয়নে। এ কোর্ চপরররি অনুর্োয়ী ইননোনেশন টিনমর কোর্ চক্রম প্রিোনত: রনম্নরূপ- 

 

 পররবতচননর রূপকোর রহসোনব সরকোরর কোজকনম চ উদ্ভোবনী উনযোগ গ্রহে ও দনতৃত্ব প্র োন করো; 

 দসবো প্র োন পিরত সহরজকরে করো; 

 ই-দসবো সম্প্রসোরনে সরক্রয় ভূরমকো রোখো; 

 আইরসটি রবষয়ক জোতীয় নীরতমোলো ও দকৌশল বোস্তবোয়ন; এবং 

 রনজ অরিনক্ষনত্র উদ্ভোবন ও আইরসটি রবষয়ক কোর্ চক্রনম প্ররতরনরিত্ব করো। 

 

ইননোনেশন টিনমর  ক্ষতো বৃরি 

ইননোনেশন টিনমর স স্য এবং রচফ/ইননোনেশন অরফসোরগনের উপযু চক্ত  োরয়ত্ব ও কোর্ চোবলীর আনলোনক এ রবষনয় প্রনয়োজনীয়  ক্ষতো বৃরিমূলক  ীর্ চ 

দময়োর  কম চসূরচ গ্রহনের রনরমত্ত একনসস টু ইনফরনমশন দপ্রোগ্রোনমর অে চোয়নন বোংলোন শ দলোকপ্রশোসন প্ররশক্ষে দকন্দ্র কতৃচক প্ররশক্ষে চোরহ ো রনরূপে 

সংক্রোন্ত একটি গনবষেো কোর্ চক্রম সম্পন্ন হনয়নে।  দস অনুর্োয়ী সংরিষ্ট মন্ত্রেোলয়/রবেোগ,  প্তর, সংস্থো রনজ রনজ ইননোনেশন টিনমর  ক্ষতো বৃরিমূলক 

কোর্ চক্রম গ্রহে করনব। মরন্ত্রপররষ  রবেোগ প্রিোনমন্ত্রীর কোর্ চোলনয়র একনসস টু ইনফরনমশন দপ্রোগ্রোনমর সোনে দর্ৌেেোনব সরকোরর কম চকতচোগনের  ক্ষতো 

বৃরিমূলক কম চসূরচ পররচোলনো করনে এবং এর অংশ রহসোনব কম চকতচোগনের সরোসরর দনতৃনত্ব নোগররক দসবোয় উদ্ভোবন রবষয়ক পোইলে প্রকল্প গ্রহে করনে। 

ইননোনেশন টিনমর  ক্ষতো বৃরিমূলক অরিকতর তথ্য রকংবো সহোয়তোর প্রনয়োজন হনল মরন্ত্রপররষ  রবেোনগর সমন্বয় ও সংস্কোর ইউরনে অেবো একনসস টু 

ইনফরনমশন দপ্রোগ্রোনমর সোনে দর্োগোনর্োগ করো দর্নত পোনর। 


