
ইননোনভলন টিম কী ? 

  

  

জনগনের দ োর দগোড়ো রকোরর দবো রনরিত করো, দবোর মোন বৃরি এবং দবোনক 

অরিকতর জনবোন্ধব করোর জন্য রকোর দৃঢ় প্ররতজ্ঞ। জনপ্রলোনন কোনজর গরতলীতো এবং 

উদ্ভোবনী  ক্ষতো বৃরি এবং নোগররক দবো দ্রুত ও রজকরনের পন্থো উদ্ভোবন ও চচ চোর নক্ষে 

রকোর প্রনতেক মন্ত্রেো/রবভোগ, প্ররতটি অরি প্তর/ংস্থো, দজো এবং উপনজো পয চোন 

একটি কনর ইননোনভলন টিম গঠননর রিোন্ত গ্রে কনর। মরন্ত্রপরর  রবভোগ দেনক এ ংক্রোন্ত 

একটি প্রজ্ঞোপন ৮.৪.২০১৩ তোররখ জোরর করো , যো পরবরতচনত দগনজনে প্রকোরলত । 

মন্ত্রেো/রবভোগ পয চোন ইননোনভলন টিনমর দনতৃত্ব প্র োন করনেন অরতররক্ত রচব/যুগ্নরচব 

পয চোনর কম চকতচো যোরো রচফ ইননোনভলন অরফোর রোনব পরররচত। অপরর নক  প্তর, দজো 

ও উপনজো পয চোনর ইননোনভলন টিনমর দনতৃত্ব প্র োন করনেন ইননোনভলন অরফোর। 

ইননোনভলন টিনমর  স্য ংখ্যো ৫-৬ জন। দ অনুযোী মগ্র বোংোন নল প্রো ১০০০ 

ইননোনভলন টিম গঠিত ননে, দযখোনন পাঁচ শ্রোরিক কম চকতচো ংরিষ্ট রননেন। 

  

ইননোনভলন টিম দকন ? 

  

  

ইননোনভলন েীম গঠননর মূ ক্ষে নে- 

  

 রকোনরর প্ররতটি  প্তনর দবো প্র োন এবং অভেন্তরীে কম চপ্ররক্রো গুেগত পররবতচন আনোর 

নক্ষে সৃজনলী চচ চোর ংস্কৃরত এবং দক্ষত্র ততরর করো; 

 এরূপ সৃজনলীতোনক রকোনরর প্ররতটি পয চোন প্রোরতষ্ঠোরনরককরে; 

 রকোরর কম চকোনে সৃজনলী উনযোগনক ক্রমোন্বন একটি রনমবি রব রোনব প্ররতষ্ঠো 

করো। 

  

ইননোনভলন টিম কী কোজ করনব? 

  

  

মরন্ত্রপরর  রবভোগ দেনক জোরীকৃত প্রজ্ঞোপনন ইননোনভলন টিম এবং রচফ ইননোনভলন 

অরফোর/ইননোনভলন অরফোনরর কোয চক্রম কোয চপরররি সুরনর চষ্টভোনব উনেখ করো ননে। এ 

কোয চপরররি অনুযোী ইননোনভলন টিনমর কোয চক্রম প্রিোনত: রনম্নরূপ- 

  



 পররবতচননর রূপকোর রোনব রকোরর কোজকনম চ উদ্ভোবনী উনযোগ গ্রে ও দনতৃত্ব প্র োন 

করো; 

 দবো প্র োন পিরত রজকরে করো; 

 ই-দবো ম্প্রোরনে রক্র ভূরমকো রোখো; 

 আইরটি রবক জোতী নীরতমোো ও দকৌল বোস্তবোন; এবং 

 রনজ অরিনক্ষনত্র উদ্ভোবন ও আইরটি রবক কোয চক্রনম প্ররতরনরিত্ব করো। 

  

ইননোনভলন টিনমর  ক্ষতো বৃরি 

  

ইননোনভলন টিনমর  স্য এবং রচফ/ইননোনভলন অরফোরগনের উপযু চক্ত  োরত্ব ও কোয চোবীর আনোনক এ 

রবন প্রনোজনী  ক্ষতো বৃরিমূক  ীঘ চ দমোর  কম চসূরচ গ্রনের রনরমত্ত একন টু ইনফরনমলন 

দপ্রোগ্রোনমর অে চোনন বোংোন ল দোকপ্রলোন প্ররলক্ষে দকন্দ্র কতৃচক প্ররলক্ষে চোর ো রনরূপে ংক্রোন্ত 

একটি গনবেো কোয চক্রম ম্পন্ন ননে।  দ অনুযোী ংরিষ্ট মন্ত্রেো/রবভোগ,  প্তর, ংস্থো রনজ রনজ 

ইননোনভলন টিনমর  ক্ষতো বৃরিমূক কোয চক্রম গ্রে করনব। মরন্ত্রপরর  রবভোগ প্রিোনমন্ত্রীর কোয চোনর 

একন টু ইনফরনমলন দপ্রোগ্রোনমর োনে দযৌেভোনব রকোরর কম চকতচোগনের  ক্ষতো বৃরিমূক কম চসূরচ 

পররচোনো করনে এবং এর অংল রোনব কম চকতচোগনের রোরর দনতৃনত্ব নোগররক দবো উদ্ভোবন রবক 

পোইে প্রকল্প গ্রে করনে। ইননোনভলন টিনমর  ক্ষতো বৃরিমূক অরিকতর তথ্য রকংবো োতোর 

প্রনোজন ন মরন্ত্রপরর  রবভোনগর মন্ব ও ংস্কোর ইউরনে অেবো একন টু ইনফরনমলন দপ্রোগ্রোনমর 

োনে দযোগোনযোগ করো দযনত পোনর। 

 


