
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  ম ণালয় 

বেদিশক সং হ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.৯৯.০০৫.২০.১০১ তািরখ: 
২৫ আগ  ২০২০

১০ ভা  ১৪২৭

িবষয:় উ াবনউ াবন   ধ ারণ াধ ারণ া   আহবানআহবান ।।

উ াবন বা ইেনােভশন এর ধারণা  লতঃ বসরকাির খাত থেক এেসেছ। সরকাির খােত এর সং া, েয়াগ ও পির ি  িনেয়
তাি কগেণর িবিভ  মত ও পযােলাচনা রেয়েছ। উ াবন বা ইেনােভশন মােন হে  সময় ধাপ ও খরচ কিমেয় সরকাির সবােক
জনগেণর দারেগাড়ায় পৗেছ দয়া। রােজ র াশনাল অিডট অিফেসর এক িতেবদেন সরকাির উ াবন বলেত ঝােনা
হেয়েছ “অ  কান িত ান, স র বা দশ হেত কান জনশীল চচা িনজ ে  অ করণ করা; অথবা স ণ ন ন এক  চচার
অবতারণা করা; যা শাসিনক প িত অথবা সবা দােনর ি য়ায় ইিতবাচক পিরবতন আেন। এ  ছাটখাট পিরবতন হেত
পাের যা মাগতভােব িব মান ব া ও প িতর ধারাবািহক উ য়েন িমকা রােখ।”
 ২। সরকাির কমচারীেদর দ তা ি র মা েম নাগিরক সবা সহিজকরণ ও শাসন সংহতকরেণ উ াবন চচার িবষয়

ািত ািনক প দােনর লে  মি পিরষদ িবভাগ ২০১৩ সােল াপন জাির কের। সে ি েত উ াবন কায ম িবকােশর
উে ে  ম ণালয়/ িবভাগ থেক জলা ও উপেজলা পযােয় ইেনােভশন ম গঠন করা হয়। দ রস েহর সবা দান ি য়া
সহিজকরণ ও অভ রীণ কােজর ি য়ায় ণগত পিরবতন আনার লে  ইেনােভশন মস হ বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন ও
বা বায়েনর মা েম কাজ কের যাে । যার মা েম সবা াি েত নাগিরেকর ভাগাি  লাঘবসহ সবা ব ার উ য়ন ও ন ন
সবার েযাগ তরী, অভ রীণ কমপিরেবশ উ য়ন ও সরকাির/ বসরকাির িত ােনর মে  অংশীদাির  ি  হে । এছাড়া

ম ণালয়/িবভােগর ইেনােভশন ম অ া  সংি  সকল ইেনােভশন েমর সােথ সম য় কের এক  ণা  বাৎসিরক িতেবদন
ত কের থােক। ইেনােভশন েমর সদ  ও উ াবকগেণর উ াবন চচা চলমান রাখাসহ তা আেরা বগবান করার লে

ইেনােভশন েমর সি য় সদ  ও উ াবকগণেক সা িফেকট/ / াংকস লটার দান/ িশ ণ/িশ াসফের রণ করা হয়।
যার ফেল ইেনােভশন েমর সদ গণ তােদর উ াবন চচায় আেরা উৎসািহত হে ।

৩। বিণতাব ায়, আপনার বা আপনার কাযালেয়র কান কমকতা/কমচারীর যেকান ছাট উ াবন ধারণা নাগিরেকর
অেনক বড় ক  লাঘেব িমকা রাখেত পাের িবধায় আপনার বা আপনার কাযালেয়র কান কমকতা/কমচারীর উ াবনী
ধারণা দান কের সরকােরর এই মহিত উে াগেক সফল কের লেত আপনার সাহা  কামনা করিছ। স লে
আপনার কাযালেয়র কমকতা/কমচারীর য কানউ াবন ধারণা িন বিণত ই মইল বা খা  ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট
নাগিরক আেবদন ফরেমর িলংেক (নাগিরক আেবদন http://nothi.gov.bd/dak-nagoriks/online Abedon)
আেবদন করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ জানােনা হেলা। আেরা উে  য, ম ণালেয়/িবভােগর চাইেত দ র/ জলা ও
উপেজলা/মাঠ পযােয় উ াবন চচার েযাগ বশী থাকার কারেণ উ  কাযালেয়র কমকতাগণ নাগিরকেদর সােথ
সরাসির সবা দানসহ হােতকলেম কায ম পিরদশেনর েযাগ পেয় থােক িবধায় এই প র কিপ আপনার
কাযালয়সহ মাঠ পযােয়র সকল কমকতা ও কমচারীেক দান কের ণ ল পযায় থেক উ াবন চচার উে াগ হণ

১



করার জ  িনেদশ েমঅ েরাধ জানােনা হেলা।

২৫-৮-২০২০

িবতরণ :
১) চয় র ান, বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প / 
মহাপিরচালক, খা  অিধপদ র
২) পিরচালক (সকল), খা  অিধদ র
৩) আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/রং র/িসেলট/ লনা/বিরশাল
৪) জলা খা  িনয় ক (সকল)

ড. সালমা মমতাজ
অিতির  সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪৫০৪২
ফ া : +৮৮০২৯৫১৪৬৭৮

ইেমইল: sasep@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.৯৯.০০৫.২০.১০১/১ তািরখ: ১০ ভা  ১৪২৭
২৫ আগ  ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সহকারী সিচব ( বেদিশক সং হ), বেদিশক সং হ শাখা, খা  ম ণালয়

২৫-৮-২০২০
ড. সালমা মমতাজ 

অিতির  সিচব

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

কি উটার নটওয়াক ইউিনট 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.২২৯ তািরখ: 
১৩ সে র ২০২০

২৯ ভা  ১৪২৭

২



অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৬-৯-২০২০

১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, চ াম
৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয,় লনা
৪) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, 
রাজশাহী
৫) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রং র
৬) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট
৭) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, 
বিরশাল

ম র আলম
িসে ম এনািল

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট 
http://food.sylhetdiv.gov.bd

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৫০.৩২.০০১.১৯.১৪৫২ তািরখ: 
১৭ সে র ২০২০

২ আি ন ১৪২৭

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৭-৯-২০২০

জলা খা  িনয় ক, িসেলট/ মৗলভীবাজার/হিবগ / নামগ

মাহা দ আমজাদ হােসন
আ িলক খা  িনয় ক
ফান: ০৮২১-৮৪০৮৩৬

ইেমইল: rcf.slt@dgfood.gov.bd

৩


