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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
            নরােদশ না দওয়া পয  আিথক িত ান িবভােগর ২৭ সে র ২০২০ তািরেখর
৫৩.০০.০০০০.২১১.৩১.০০১.১৯.১৫৭ নং অিফস আেদেশ গ ত এ িবভােগর ইেনােভশন ম িনে া ভােব নগঠন করা
হ’ল: 

ম নাম পদিব েম অব ান ফান (দা িরক ও 
মাবাইল) ই- মইল

১. জনাব মিফজ 
উ ীন আহেমদ

অিতির  
সিচব

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার ০১৫৫২-৩৬০৭৭৫ addlsecy.cm@fid.gov.bd

২. জনাব বদের িনর 
ফরেদৗস সিচব সদ ০১৭১৫০১৬৩২৫ js.sb@fid.gov.bd

৩. ডঃ নািহদ হােসন সিচব সদ -সিচব ০১৮৫৫-৬৬৬৬৪০ js.cm@fid.gov.bd

৪. জনাব মাঃ জহাদ 
উি ন উপসিচব সদ ০১৯১২-৫২০০১৮ ds.litigation@fid.gov.bd

৫. জনাব মাহা দ 
সিফউল আলম উপসিচব সদ ০১৭১৮-৬২১৮০১ ds.admin@fid.gov.bd

৬. জনাব মাঃ গালাম 
মা ফা উপসিচব সদ ০১৭১৭-০০৬০৩৪ ds.sb2@fid.gov.bd

৭. জনাব মাহা দ 
এনা ল হক উপসিচব সদ ০১৯৩৭১৫৭৬২৭ ds.mra@fid.gov.bd

 ২। ইেনােভশন েমর কাযপিরিধ:
 (১)   কাযালেয়র সবাদান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ায় ণগত পিরবতন আনয়ন;
 (২) ইেনােভশন সং া  বািষক কমপিরক না ণয়ন এবং বছেরর েত মািসক সম য় সভায় অ েমাদন হণ ও
বা বায়ন;
 (৩) িত মােস েমর সভা অ ান, কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম য় সভায়
উপ াপন;
 (৪) ম ণালয়/িবভাগ/দ র/ জলা/উপেজলা পযােয় গ ত সংি  অ া  ইেনােভশন েমর সােথ যাগােযাগ ও সম য়
সাধন এবং
 (৫) িত বছর ৩১ জা য়ািরর মে  ববত  বছেরর এক  ণা  বািষক িতেবদন ণয়ন, মি পিরষদ িবভােগ রণ ও
এ িবভােগর ওেয়বসাইেট কাশ।

৩। িচফ ইেনােভশন অিফসােরর দািয়  ও কাযাবিল:
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(১) এ িবভােগর ইেনােভশন েমর ন  দান;
(২) পিরবতেনর পকার িহেসেব ীয় কাযালেয় সবা দান ও অভ রীণ কম ি য়ায় ণগত পিরবতন আনয়েনর
লে  জনশীল চচার অভ াস ও  তির করা, আইিস  ও সকল উ াবনী কায েমর গিতশীলতা ি র মা েম
আওতাধীন দ র-সং ার কাযাবলীেত উ াবনেক অ  ও উৎসািহত করা; 
(৩) েয়াজনীয় িশ েণর মা েম েমর সদ েদর কম ৃহা ি  এবং উ াবনী মলার িতেযািগতায় অংশ হণ;
(৪) নাগিরক সবা সহজীকরণ (Service Process Simplification)-এর জ  িব মান ব ার সং ার
সাধন এবং িস েজন চাটােরর যথাযথ বা বায়ন;
(৫) সকল কার দা িরক িচ প , ড েম  ইত ািদ ইেলক িনক প িতেত আদান- দােনর ব া হণেক
উৎসািহতকরণ;
(৬)   কাযালেয়র যাবতীয় ত াবলী সি েবশন বক িত ােনর াফাইল তির এবং কাযালেয়র ওেয়বসাইেট তা
িনয়িমত হালনাগাদ িনি তকরণ এবং অনলাইেন অিভেযাগ হণ ও িন ি র ব া হণ;
(৭) জাতীয় আইিস  নীিতমালায় বিণত ICT Action Plan-এর যথাযথ বা বায়ন িনি তকরণ;
(৮)   কাযালেয়র আইিস  কায েমর বােজট তির, ক  হণ, অথায়েনর ব া হণ, কায ম পযেব ণ,
অ গিত ায়ন এবং মািসক সম য় সভায় উপ াপন;
(৯) ত  অিধকার আইন অ যায়ী   কাযালেয়র িনধািরত দািয় া  কমকতার সােথ সম য় সাধন এবং
(১০) জাতীয় ই-িজফ (e-GIF: e-Governance Interoperability Framework)-এর আওতায়
আইিস  কায মেক আদশ মােন আনয়ন (Standardization) ও ই ারঅপােরিবিল  িনি তকরণ।

৪। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির ত এ আেদশ অনিতিবলে  কাযকর হেব।

৮-১১-২০২১
মাহা দ সিফউল আলম

উপসিচব
ফান: ৯৫৪৬৭০৮

ইেমইল: ds.admin@fid.gov.bd

ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১১.৩১.০০১.১৯.৩১৬/১(৬৯) তািরখ: ২৩ কািতক ১৪২৮
০৮ নেভ র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) অিতির  সিচব (সকল), আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয,় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) চীফ ইেনােভশন অিফসার, আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক, গভেন  ইেনােভশন ইউিনট, ধাম ীর কাযালয়।
৫) সিচব (সকল), আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয,় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) উপসিচব (সকল), আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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৭) সিচেবর একা  সিচব, আিথক িত ান িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৮) িসিনয়র সহকারী সিচব/ সহকারী সিচব (সকল), আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) া ামার, আইিস  সল, আিথক িত ান িবভাগ, (ওেয়বসাইেট হালনাগােদর অ েরাধসহ)।
১০) শাসিনক কমকতা , ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

৮-১১-২০২১
মাহা দ সিফউল আলম

উপসিচব
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