গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জন শাসন ম ণালয়
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড
১ম ১২তলা সরকাির অিফস ভবন (১১তলা)
স নবািগচা, ঢাকা।
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ইেনােভশন অিফসার
নাম

পদবী ও অিফস কানা

ফান (দা িরক ও মাবাইল ) এবং ই- মইল

এ ক এম ফজ ে াহা

পিরচালক ( শাসন) বাংলােদশ
কমচারী ক াণ বাড ১ম ১২তলা
সরকাির অিফস ভবন (১১তলা),
স নবািগচা, ঢাকা

দা িরক: +৮৮-০২-৮৩৯২১২০
মাবাইল: ০১৮৫৫২২১১৯৯
ই- মইল: directoradmin@bkkb.gov.bd

ইেনােভশন ম সদ
১। এ ক এম ফজ ে াহা
২। ফােতমা জ জাহরা
উপমা
৩। আছিফয়া মহ বা

পিরচালক (উ য়ন)
(অিতির দািয় )
উপপিরচালক ( শাসন)
া ামার

দা িরক: +৮৮-০২-৮৩৯২১২১
মাবাইল: ০১৮৫৫২২১১৯৯
দা িরক: +৮৮-০২-৯৩৩০৮০৫
মাবাইল: ০১৫৫৬৩২২৯০৩
দা িরক: +৮৮-০২-২২২২২৬৮৩
মাবাইল: ০১৭১৫২৪৮০৭৪
দা িরক: +৮৮-০২-৪৮৩১৬৪২৯

directorpro@bkkb.gov.bd
ddadmin@bkkb.gov.bd

programmer@bkkb.gov.bd

৪। মাঃ শরী ল ইসলাম

সহকারী পিরচালক
( শাসন)

৫। মাঃ নািসর উ ীন

সহকারী পিরচালক
(কম িচ)

মাবাইল: ০১৭১২৬০২৯৫৫

adpro@bkkb.gov.bd

৬। িব াল িময়া

সহকারী

মাবাইল: ০১৬৮২৫৭৫৯১২

apro-1@bkkb.gov.bd

া ামার

মাবাইল: ০১৫৫২৪৭৯২৪৬

দা িরক: +৮৮-০২-৯৩৫৮০৪৮

ামান

সহকারী পিরচালক
(িচিকৎসা সবা)

৮। আিম ল মা ফা

সহকারী পিরচালক
(ক াণ)

৯। খান মজবাউল আলম

িহসাবর ণ কমকতা দা িরক: +৮৮-০২-৯৩৫৮০৪৮
( ড-২)
মাবাইল: ০১৯১৬১৬৭১৫৫

৭। মা: মিন

মাবাইল: ০১৭১৪৬৫৭৮৩৪
মাবাইল: ০১৫১৬১৫৫০২২
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adadmin@bkkb.gov.bd

admedical@bkkb.gov.bd
adwelfare@bkkb.gov.bd
accorev@bkkb.gov.bd

ইেনােভশন েমর কাযপিরিধ
(১)
কাযালেয়র সবা দান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ায় ণগত পিরবতন আনয়ন,
(২) এ সং া কায েমর বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন এবং বৎসেরর েত মািসক সম য় সভায় অ েমাদন হণ ও
বা বায়ন,
(৩) িতমােস ে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 সংিশ অ া ইেনােভশন েমর সিহত যাগােযাগ ও সম য় সাধন,
এবং
(৫) িত বৎসর ৩১ জা য়ারীর মে
ববত বৎসেরর এক ণা বাৎসিরক িতেবদন ণয়ন, উহা মি পিরষদ িবভােগ
রণ এবং ীয় ওেয়বসাইেট কাশ করা।

িচফ ইেনােভশন / ইেনাভশন অিফসােরর দািয় ও কাযাবিল:
১.

কাযালেয়র ইেনােভশন েমর ন

দান;

২. পিরবতেনর পকার িহসােব ীয় কাযালেয় সবা দান ও অভ রীণ কম ি য়ায় ণগত পিরবতন আনয়েনর লে
জনশীল চচার সং িত ও

ে গিড়য়া তালা আইিস

ও সকল উ াবনী কায েমর

াপকতা ি র মা েম সরকাির

কাজকেম উ াবনেক উৎসািহত করা, েয়াজনীয় িশ েণর মা েম ম-সদ গেণর কম হৃ ার িবকাশসাধন এবং উ াবনী
মলার িতেযািগতায় অংশ হণ;
৩. নাগিরকেসবা সহজীকরণ (service process simplification) এর জ

িব মান

ব ার সং ার সাধন এবং

িস েজন চাটােরর যথাযথ বা বায়ন;
৪. ীয় কাযালেয়র স া

সকল সবােক ই- সবায় পামতের সম য়েকর দািয় পালন এবং ই-ফাইল

ব াপনা প িত ও

িচ প , ড েম ইত ািদ ইেলক িনক প িতেত আদান- দােনর ব া হণেক উৎসািহতকরণ;
৫.

কাযালেয়র যাবতীয় ত াবিলর সি েবশ কিরয়া িত ােনর

াফাইল তরী ও হালনাগাদ রাখার

ব া হণ এবং

কাযালেয়র ওেয়বসাইট িনয়িমত হালনাগাদকরণ এবং ওেয়বসাইেট অিভেযাগ হণ ও িন ি র ব া হণ;
৬. জাতীয় আইিস নীিতমালায় বিণত ICT Action Plan এর যথাযথ বা বায়ন িনি তকরণ;
৭.

কাযালেয়র আইিস

কায েমর বােজট তরী, ক

হণ, অথায়েনর

ব া হণ, কায ম পযেব ণ, অ গিত

ায়ন এবং মািসক সম য়সভায় উপ াপন;
৮. ত অিধকার আইন অ সাের

কাযালেয়র িনধািরত দািয়

া কমকতার সিহত সম য়সাধন এবং

৯. জাতীয় ই-িজফ (eGIF: e-Governance Interoperability Framework)-এর আওতায় আইিস
কায মেক আদশমােন আনয়ন (standardization) ও ই ারঅপােরিবিল িনি তকরণ।
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