
ইেনােভশন ম ও ইেনােভশন অিফসার এর কাযাপিরিধ 
(ক) ইেনােভশন ম: 

=>   কাযালেয়র সবা দান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ার নগত পিরবতন আনয়ন; 
=> এই সং া  কায েমর বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন এবং বৎসেরর েত মািসক সম য় সভার অনুেমাদন হণ ও 
বা বায়ন; 
=> িতমােস েমর সভা অনু ান, কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম স সভায় উপ াপন; 
=> ম নালয়/িবভাগ/দ র/ জলা/উপেজলা পযােয় গ ত সংি  অন ান  ইেনােভশন েমর সিহত যাগােযাগ ও সম য় সাধন; 
এবং 
=> িত বৎসর ৩১ জানুয়ািরর মেধ  পূববত  বৎসেরর এক  পূণা  বাৎসিরক িতেবদন ণয়ন, উহা মি পিরষদ িবভােগ 
রণ এবং ীয় ওেয়বসাইেট কাশ করা। 

  
খ) ইেনােভশন অিফসার: 

=>   কাযালেয়র ইেনােভশন েমর নতৃ  দান; 
=> পরবত েত পকার িহেসেব ীয় কাযালেয় সবা দান ও অভ রীণ কম ি য়ায় নগত পিরবতন আনায়েনর লে  
সৃজনশীল চচার 
   সং ৃ িত ও  গিড়য়া তালা, আইিস  ও সকল উ াবনী কায েমর ব াপকতা বৃি র মাধ েম সরকাির কাজকেম 
উ াবনেক উৎসািহত 
   করা, েয়াজনীয় িশ েণর মাধ েম ম-সদস গেণর কম ৃহার িবকাশসাধন এবং উ াবনী মলার িতেযািগতায় 
অংশ হণ; 
=> নাগিরক সবা সহজীকরণ (service process simplification)-এর জন  িবদ মান ব ব ার সং ার সাধন এবং িস েজন 
চাটােরর 
   যথাযত বা বায়ন; 
=> ীয় কাযালেয়র স াব  সকল সবােক ই- সবায় পা ের সম য়েকর দায়  পালন এবং ই-ফাইল ব ব াপনা প িত ও 
িচ প , 
   ড েমে শন ইত ািদ ইেল িনক প িতেত আদান- দােনর ব ব া হনেক উৎসািহতকরণ; 
=>   কাযালেয়র যাবতীয় তথ াবিলর সি েবশ কিরয়া িত ােনর াফাইল তরী ও হালনাগাদ রাখার ব ব া হণ এবং 
কাযালেয়র 
   ওেয়ব সাইট িনয়িমত হালনাগাদকরণ এবং ওেয়বসাইেট অিভেযাগ হণ ও িন ি র ব ব া হণ; 
=> জাতীয় আইিস  নীিতমালায় বিণত ICT Action Plan-এর যথাযত বা বায়ন িনি তকরণ; 
=>   কাযালেয়র আইিস  কায েমর বােজট তরী, ক  হণ, অথায়েনর ব ব া হণ, কায ম পযােব ণ, অ গিত 
মূল ায়ন এবং 
   মািসক সম য় সভায় উপ াপন; 
=> তথ  অিধকার আইন অনুসাের   কাযালেয়র িনধািরত দািয় া  কমকতার সিহত সম য় সাধন; এবং 
=> জাতীয় ই-িজফ (eGIF: e-Governance Interoperability Framwork)-এর আওতায় আইিস  কায মেক আদশমােন 
আনয়ন 
   (srandardization) ও ই ারঅপােরিবিল  িনি তকরণ। 

 


