ইননোনেশন টিম
ইননোনেশন টিম কী?
জনগণের দ োর দগোড়োয় সরকোরর দসবো রনরিত করো, দসবোর মোন বৃরি এবং দসবোণক অরিকতর জনবোন্ধব করোর জন্য সরকোর দৃঢ় প্ররতজ্ঞ। জনপ্রশোসণন
কোণজর গরতশীলতো এবং উদ্ভোবনী ক্ষতো বৃরি এবং নোগররক দসবো দ্রুত ও সহরজকরণের পন্থো উদ্ভোবন ও চচ চোর লণক্ষে সরকোর প্রণতেক মন্ত্রেোলয়/রবভোগ,
প্ররতটি অরি প্তর/সংস্থো, দজলো এবং উপণজলো পর্ চোণয় একটি কণর ইণনোণভশন টিম গঠণনর রসিোন্ত গ্রহে কণর। মরন্ত্রপররষ রবভোগ দেণক এ সংক্রোন্ত একটি
প্রজ্ঞোপন ৮.৪.২০১৩ তোররখ জোরর করো হয়, র্ো পরবরতচণত দগণজণে প্রকোরশত হয়। মন্ত্রেোলয়/রবভোগ পর্ চোণয় ইণনোণভশন টিণমর দনতৃত্ব প্র োন করণেন
অরতররক্ত সরচব/যুগ্নসরচব পর্ চোণয়র কমচকতচো র্োরো রচফ ইণনোণভশন অরফসোর রহসোণব পরররচত। অপরর ণক প্তর, দজলো ও উপণজলো পর্ চোণয়র ইণনোণভশন
টিণমর দনতৃত্ব প্র োন করণেন ইণনোণভশন অরফসোর। ইণনোণভশন টিণমর স স্য সংখ্যো ৫-৬ জন। দস অনুর্োয়ী সমগ্র বোংলোণ ণশ প্রোয় ১০০০ ইণনোণভশন টিম
গঠিত হণয়ণে, দর্খোণন পাঁচ সহশ্রোরিক কমচকতচো সংরিষ্ট রণয়ণেন।
ইননোনেশন টিম ককন?
ইণনোণভশন েীম গঠণনর মূল লক্ষে হণে



সরকোণরর প্ররতটি প্তণর দসবো প্র োন এবং অভেন্তরীে কমচপ্ররক্রয়োয় গুেগত পররবতচন আনোর লণক্ষে সৃজনশীল চচ চোর সংস্কৃরত
এবং দক্ষত্র ততরর করো;
এরূপ সৃজনশীলতোণক সরকোণরর প্ররতটি পর্ চোণয় প্রোরতষ্ঠোরনরককরে;
সরকোরর কমচকোণে সৃজনশীল উণযোগণক ক্রমোন্বণয় একটি রনয়মবি রবষয় রহসোণব প্ররতষ্ঠো করো।

ইননোনেশন টিম কী কোজ করনে?
মরন্ত্রপররষ রবভোগ দেণক জোরীকৃত প্রজ্ঞোপণন ইণনোণভশন টিম এবং রচফ ইণনোণভশন অরফসোর/ইণনোণভশন অরফসোণরর কোর্ চক্রম কোর্ চপরররি সুরনর চষ্টভোণব
উণেখ করো হণয়ণে। এ কোর্ চপরররি অনুর্োয়ী ইণনোণভশন টিণমর কোর্ চক্রম প্রিোনত: ননম্নরূপ

পররবতচণনর রূপকোর রহসোণব সরকোরর কোজকণমচ উদ্ভোবনী উণযোগ গ্রহে ও দনতৃত্ব প্র োন করো;



দসবো প্র োন পিরত সহরজকরে করো;



ই-দসবো সম্প্রসোরণে সরক্রয় ভূরমকো রোখো;



আইরসটি রবষয়ক জোতীয় নীরতমোলো ও দকৌশল বোস্তবোয়ন; এবং



রনজ অরিণক্ষণত্র উদ্ভোবন ও আইরসটি রবষয়ক কোর্ চক্রণম প্ররতরনরিত্ব করো।

ইননোনেশন টিনমর দক্ষতো বৃনি
ইণনোণভশন টিণমর স স্য এবং রচফ/ইণনোণভশন অরফসোরগণের উপযু চক্ত োরয়ত্ব ও কোর্ চোবলীর আণলোণক এ রবষণয় প্রণয়োজনীয় ক্ষতো বৃরিমূলক ীর্ চ
দময়োর কমচসূরচ গ্রহণের রনরমত্ত একণসস টু ইনফরণমশন দপ্রোগ্রোণমর অে চোয়ণন বোংলোণ শ দলোকপ্রশোসন প্ররশক্ষে দকন্দ্র কতৃচক প্ররশক্ষে চোরহ ো রনরূপে
সংক্রোন্ত একটি গণবষেো কোর্ চক্রম সম্পন্ন হনেনে। কস অনুযোেী সংনিষ্ট মন্ত্রণোলে/নেেোগ, দপ্তর, সংস্থো ননজ ননজ ইননোনেশন টিনমর দক্ষতো বৃনিমূলক
কোয যক্রম গ্রহণ করনে। মনন্ত্রপনরষদ নেেোগ প্রিোনমন্ত্রীর কোর্ চোলণয়র একণসস টু ইনফরণমশন দপ্রোগ্রোণমর সোণে দর্ৌেভোণব সরকোরর কমচকতচোগণের ক্ষতো
বৃরিমূলক কমচসূরচ পররচোলনো করণে এবং এর অংশ রহসোণব কমচকতচোগণের সরোসরর দনতৃণত্ব নোগররক দসবোয় উদ্ভোবন রবষয়ক পোইলে প্রকল্প গ্রহে করণে।
ইননোনেশন টিনমর দক্ষতো বৃনিমূলক অনিকতর তথ্য নকংেো সহোেতোর প্রনেোজন হনল মনন্ত্রপনরষদ নেেোনগর সমন্বে ও সংস্কোর ইউননট অথেো একনসস টু
ইনফরনমশন কপ্রোগ্রোনমর সোনথ কযোগোনযোগ করো কযনত পোনর।

