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Introduction 
 

In Bangladesh, citizens have to travel long distances, often multiple times, incur high costs 

and endure considerable delays and hassle to access public services. Meanwhile, the 

government has to spend substantial amounts in administrative and transaction costs 

because of archaic, paper-based, manual processes. 

 

Moreover, the centralized, hierarchical nature of decision making means that officers at 

the mid and field levels do not usually get the opportunity to offer innovative ideas to 

improve services and their delivery systems. They also lack the tools and resources to 

experiment with potential solutions. 

 

At its core, innovation means working smarter. It also means being inclusive by using 

successes and lessons learned from other countries, ministries and non-government 

organizations to multiply results for citizens. Finally, innovation means cutting red tape 

and learning to manage risks, through pilots and models. Many public sector employees 

have ideas for creating value for the citizens they serve; the GIU serves as a catalyst to 

encourage their ideas and good work. 

 

Recent globalization and its enormous technological advancements have paved the way 

for remarkable changes in the socio-economic, political, cultural and organizational 

milieu of Bangladesh. It has made new modes of life possible and more conveniently 

accessible to all. 

 

Consequently, citizen expectations from public servants have increased; as have their 

expectations for the quality and timeliness of services delivered by government. In 2012, 

the Government of Bangladesh established the Governance Innovation Unit in the Prime 

Minister’s Office and tasked it with re-inventing the public sector to encourage Putting 

Citizens First by improving citizen satisfaction with services. 

 

Innovation in governance encourages many new forms of citizen engagement, 

transparency and accountability. It is a relatively new concept for the public sector in 

Bangladesh. The GIU was formed to help public servants understand the transformations 

in service delivery possible through innovation. 

 

We strive to unfold the true potential within the government to create remarkable 

innovations that can ease and improve the lives of citizens. As the flagship programme of 

the Digital Bangladesh agenda, we hope to inspire developing and developed nations on 

public service innovation and transformation by sharing our groundbreaking insights 

supported by examples, lessons, and knowledge. 
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Course Objective 

 Enhance public service efficiency. 

 New idea generation in public service. 

 Smooth service delivery. 

 Effective TVC for stakeholders. 

Course  Content  

No. Topic Method 

১ পরিপ্রেরিতজরিপ ও উদ্ভাবনউদাহিণ L & D 

২ উদ্ভাবনচচ চািজন্যপ্রেবারচরিতকিণ ও উপস্থাপন L, D & P 

৩ রচরিতপ্রেবােদানেরিয়া : আমািদৃরিপ্রত ও উপস্থাপন L, D & P 

৪ প্রেরিতবাদৃরিভরিরভন্নতা : প্রেবােদানেরিয়ায়দৃরিভরিিিকমপ্রেি L, D & P 

৫ প্রেবােদানপরিয়ায়নাগরিকদৃরিভরি : অনলাইনজরিপ্রপিেলােলরবপ্রেষণ L & D 

৬ প্রেবাগ্রহপ্রণআমািঅরভজ্ঞতা L & D 

৭ রচরিতপ্রেবােদানেরিয়া : প্রেবাগ্ররহতািদৃরিপ্রত ও উপস্থাপন L, D & P 

৮ প্রেবাগ্ররহতাপরিদর্ চনেস্তুরত : দলগঠন ও রিরেিং L & D 

৯ প্রেবাগ্ররহতাপরিদর্ চন : রভন্নঅরেে V 

১০ পরিদর্ চনচলমান V 

১১ পরিদর্ চনঅরভজ্ঞতাউপস্থাপনা ও উমু্মক্তআপ্রলাচনা L, D & P 

১২ প্রেবাগ্ররহতাপরিদর্ চনেস্তুরত : উপস্থাপনা (রনজপ্রেবা) L, D & P 

১৩ প্রেবাগ্ররহতাপরিদর্ চন : রনজঅরেে L & D 

১৪ পরিদর্ চনচলমান V 

১৫ পরিদর্ চনচলমান V 

১৬ পরিদর্ চনঅরভজ্ঞতাউপস্থাপনা ও উমু্মক্তআপ্রলাচনা L, P & D 

১৭ উমু্মক্তআপ্রলাচনা L & D 

১৮ নাগরিকপ্রেবায়েহানুভূরত ও দিদ L & D 

১৯ রচরিতপ্রেবাপূনঃপর্ চাপ্রলাচনা, রনরিতকিণ ও উপস্থাপন L, P & D 

২০ প্রেবাপদ্ধরতেহরজকিণ : টুলে ও প্রেকরনকে L & D 

২১ প্রেবাপদ্ধরতেহরজকিণ : রচরিতপ্রেবািেপ্রেেম্যাপ L & D 

২২ প্রেবাপদ্ধরতেহরজকিণ : প্রেবািরবরভন্নধাপ্রপনাগরিকপ্রভাগারি/ েমস্যারচরিতকিণ L, P & D 

২৩ প্রেবােমস্যা/প্রভাগারিিকািণরচরিতকিণ ও উপস্থাপন L, P & D 

২৪ রচরিতপ্রেবািেমস্যােমাধাপ্রনদলগতআপ্রলাচনা L & D 

২৫ েমস্যােমাধাপ্রনপ্রেবািনতুনআইরিয়াততিী ও উপস্থাপন L, P & D 

২৬ জনের্ােন/নাগরিকপ্রেবায়উদ্ভাবন, েমাধানপর্ চাপ্রলাচনা ও পরির্ীলন L & D 

২৭ নাগরিকপ্রেবায়উদ্ভাবন : েস্তাবনাউপস্থাপন L, P & D 

২৮ উদ্ভাবনীপাইলেবাস্তবায়প্রনটিমরবরডিং ও অিংর্ীজনরচরিতকিণ L & D 

২৯ উদ্ভাবনীেস্তাবনািপাইলেকম চপরিকল্পনা : এ্যারিরভটিগ্যান্টচাে চ L & D 

৩০ অিংর্ীজন, রিপ্রোে চম্যারপিং ও পাইলেকম চপরিকল্পনািউপস্থাপন L, P & D 
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৩১ উদ্ভাবনীপাইলপ্রেিখেড়াপরিকল্পনােণয়ন (িকুপ্রমপ্রন্টর্ন) L & D 

৩২ উদ্ভাবপ্রনপ্রোশ্যালরমরিয়ািব্যবহাি L & D 

৩৩ উদ্ভাবনপরিকল্পনাবাস্তবায়প্রনেধানেধানচযাপ্রলঞ্জপর্ চাপ্রলাচনা ও িকুপ্রমপ্রন্টর্ন L & D 

৩৪ পিবতীেস্তুরতিরিরে : User Research ও কযােপ্রকরিিংকম চর্ালা L & D 

৩৫ খেড়াপাইলেপরিকল্পনাউপস্থাপনা ও প্রমন্টপ্রিিরেিব্যাক L, P & D 
 

V= Visit, L= Lecture, P= Presentation, D= Discussion 

 

 Training schedule 

েময় প্রের্ননিং রবষয়বস্তু 

েথমরদন (তারিখঃ০৮/১১/২০২০; বািঃিরববাি) 

09.00-১০.০০ - প্রিরজপ্রের্ন, মহাপরিচালক ও েযাকারিবৃন্দ, নাোকর্তচকউপ্রবাধন 

১০.০০-1১.00 প্রের্ন-১ 
পরিপ্রেরিতজরিপ ও উদ্ভাবনউদাহিণ 

উদ্ভাবনচচ চািজন্যপ্রেবারচরিতকিণ ও উপস্থাপন 

11.০০-11.১৫ - চা-রবিরত 

11.১৫-1২.১৫ প্রের্ন-২ রচরিতপ্রেবােদানেরিয়া : আমািদৃরিপ্রত ও উপস্থাপন 

12.১৫-০১.১৫ প্রের্ন-৩ প্রেরিতবাদৃরিভরিরভন্নতা : প্রেবােদানেরিয়ায়দৃরিভরিিিকমপ্রেি 

০১.১৫-০২.১৫ - নামাজ ও দুপুপ্রিিখাবািএ্িরবিরত 

০২.১৫-০৩.১৫ প্রের্ন-৪ প্রেবােদানপরিয়ায়নাগরিকদৃরিভরি : অনলাইনজরিপ্রপিেলােলরবপ্রেষণ 

০৩.১৫-০৪.১৫ প্রের্ন-৫ 

প্রেবাগ্রহপ্রণআমািঅরভজ্ঞতা 

রচরিতপ্রেবােদানেরিয়া : প্রেবাগ্ররহতািদৃরিপ্রত ও উপস্থাপন 

০৪.১৫-০৪.৩০ - রবপ্রকপ্রলিচা 

রবতীয়রদন (তারিখ: ০৯/১১/২০২০; বাি : প্রোমবাি) 

0৯.০০-১০.০০ প্রের্ন-৬ প্রেবাগ্ররহতাপরিদর্ চনেস্তুরত : দলগঠন ও রিরেিং 

১০.০০-1১.00 প্রের্ন-৭ প্রেবাগ্ররহতাপরিদর্ চন : রভন্নঅরেে 

১১.০০-১১.১৫ - চা-রবিরত 

11.১৫-০১.১৫ প্রের্ন-৮ পরিদর্ চনচলমান 

০১.১৫-০২.১৫ - নামাজ ও দুপুপ্রিিখাবািএ্িরবিরত 

০২.১৫-০৩.১৫ প্রের্ন-৯ পরিদর্ চনঅরভজ্ঞতাউপস্থাপনা ও উমু্মক্তআপ্রলাচনা 

০৩.১৫-০৪.১৫ প্রের্ন-১০ প্রেবাগ্ররহতাপরিদর্ চনেস্তুরত : উপস্থাপনা (রনজপ্রেবা) 

০৪.১৫-০৪.৩০ - রবপ্রকপ্রলিচা 

র্ততীয়রদন (তারিখ: ১০/১১/২০২০; বাি : মিলবাি) 

0৯.০০-১০.০০ প্রের্ন-১১ প্রেবাগ্ররহতাপরিদর্ চন : রনজঅরেে 

১০.০০-1১.00 প্রের্ন-১২ পরিদর্ চনচলমান 

১১.০০-১১.১৫ - চা-রবিরত 

11.১৫-1২.১৫ - পরিদর্ চনচলমান 

12.১৫-০১.১৫ প্রের্ন-১৩ পরিদর্ চনঅরভজ্ঞতাউপস্থাপনা ও উমু্মক্তআপ্রলাচনা 

০১.১৫-০২.১৫ - নামাজ ও দুপুপ্রিিখাবািএ্িরবিরত 

০২.১৫-০৩.১৫ প্রের্ন-১৪ উমু্মক্তআপ্রলাচনা 

০৩.১৫-০৪.১৫ প্রের্ন-১৫ নাগরিকপ্রেবায়েহানুভূরত ও দিদ 

০৪.১৫-০৪.৩০ - রবপ্রকপ্রলিচা 

চতুথ চরদন (তারিখ : ১১/১১/২০২০; বাি : বুধবাি) 
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েময় প্রের্ননিং রবষয়বস্তু 

0৯.০০-১০.০০ প্রের্ন-১৬ 
রচরিতপ্রেবাপূনঃপর্ চাপ্রলাচনা, রনরিতকিণ ও উপস্থাপন 

প্রেবাপদ্ধরতেহরজকিণ : টুলে ও প্রেকরনকে 

১০.০০-1১.00 প্রের্ন-১৭ 
প্রেবাপদ্ধরতেহরজকিণ : রচরিতপ্রেবািেপ্রেেম্যাপ 

প্রেবাপদ্ধরতেহরজকিণ : প্রেবািরবরভন্নধাপ্রপনাগরিকপ্রভাগারি/ েমস্যারচরিতকিণ 

১১.০০-১১.১৫ 
 

চা-রবিরত 

11.১৫-1২.১৫ প্রের্ন-১৮ 

প্রেবােমস্যা/প্রভাগারিিকািণরচরিতকিণ ও উপস্থাপন 

রচরিতপ্রেবািেমস্যােমাধাপ্রনদলগতআপ্রলাচনা 

েমস্যােমাধাপ্রনপ্রেবািনতুনআইরিয়াততিী ও উপস্থাপন 

১২.১৫-০১.১৫ প্রের্ন-১৯ 
জনের্ােন/নাগরিকপ্রেবায়উদ্ভাবন, েমাধানপর্ চাপ্রলাচনা ও পরির্ীলন 

নাগরিকপ্রেবায়উদ্ভাবন : েস্তাবনাউপস্থাপন 

০১.১৫-০২.১৫ - নামাজ ও দুপুপ্রিিখাবািএ্িরবিরত 

০২.১৫-০৪.১৫ প্রের্ন-২০ 
উদ্ভাবনীপাইলেবাস্তবায়প্রনটিমরবরডিং ও অিংর্ীজনরচরিতকিণ 

উদ্ভাবনীেস্তাবনািপাইলেকম চপরিকল্পনা : এ্যারিরভটিগ্যান্টচাে চ 

০৪.১৫-০৪.৩০ - রবপ্রকপ্রলিচা 

পঞ্চমরদন (তারিখ : ১২/১১/২০২০; বাি : বৃহস্পরতবাি) 

0৯.০০-১০.০০ প্রের্ন-২১ অিংর্ীজন, রিপ্রোে চম্যারপিং ও পাইলেকম চপরিকল্পনািউপস্থাপন 

১০.০০-1১.00 প্রের্ন-২২ 
উদ্ভাবনীপাইলপ্রেিখেড়াপরিকল্পনােণয়ন (িকুপ্রমপ্রন্টর্ন) 

উদ্ভাবপ্রনপ্রোশ্যালরমরিয়ািব্যবহাি 

১১.০০-১১.১৫ - চা-রবিরত 

11.১৫-1২.১৫ প্রের্ন-২৩ উদ্ভাবনপরিকল্পনাবাস্তবায়প্রনেধানেধানচযাপ্রলঞ্জপর্ চাপ্রলাচনা ও িকুপ্রমপ্রন্টর্ন 

12.১৫-০১.১৫ প্রের্ন-২৪ পিবতীেস্তুরতিরিরে : User Research ও কযােপ্রকরিিংকম চর্ালা 

০১.১৫-০২.১৫ 
 

নামাজ ও দুপুপ্রিিখাবািএ্িরবিরত 

০২.১৫-০৩.১৫ প্রের্ন-২৫ খেড়াপাইলেপরিকল্পনাউপস্থাপনা ও প্রমন্টপ্রিিরেিব্যাক 

০৩.১৫-০৪.৪৫ - েরর্িপ্রণাত্তিমূল্যায়ন 

০৪.১৫-০৫.১৫ - প্রমন্টি/অরতরথবক্তব্য ও েমাপনী 

 

 List of Resource Speaker’s 

Facilitator 1 Facilitator 2 

সাধনচন্দ্রসরকার 

সহকারীপররচালক (আইরসটিশাখা) 

মৎস্যঅরধদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা। 

মমাবাইল: 01718005175 

ই-মমইল: sarkersc04@gmail.com 

মমাোঃআব্দুলমাললক 

উপলেলাকৃরিঅরিসার (এলআর) 

রিএইএবং 

রপএইচরিলিললা 

আইরসটিরিরভরশন 

 

 

 

 

 

mailto:sarkersc04@gmail.com
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 List of all trainee’s 

Sl. 

No. 

Name of the 

trainee’s 

Designation Posting place 

1 
রিন্সরবশ্বাস 

 

ববজ্ঞারনককম মকর্মা বাংলালদশিরলর্পুরিগলবিনা ও 

িরশক্ষণইনরিটিউট(বারটান), িধানকার্ মালয়, ঢাকা। 

2 
সৈয়দ ৈাব্বির আহমেদ 

 

জনৈংম াগ কম মকর্মা বাংলালদশিরলর্পুরিগলবিনা ও 

িরশক্ষণইনরিটিউট(বারটান), িধানকার্ মালয়, ঢাকা। 

3 
মমারসালীনলেবীনতুররন 

 

ববজ্ঞারনককম মকর্মা বাংলালদশিরলর্পুরিগলবিনা ও 

িরশক্ষণইনরিটিউট(বারটান), আঞ্চরলককার্ মালয়,রসরােগঞ্জ। 

4 
মমাোঃমারুফুররহমান 

 

ববজ্ঞারনককম মকর্মা বাংলালদশিরলর্পুরিগলবিনা ও 

িরশক্ষণইনরিটিউট(বারটান),আঞ্চরলককার্ মালয়, রংপুর। 

5 
মমাোঃমুরনরুজ্জামান 

 

সহকারীলিাগ্রামার বাংলালদশিরলর্পুরিগলবিনা ও 

িরশক্ষণইনরিটিউট(বারটান), িধানকার্ মালয়, ঢাকা। 

6 
োন্নাতুললিরদদৌৈ 

 

ববজ্ঞারনককম মকর্মা মরাগর্ত্ত্বরবভাগ, 

বাংলালদশপরমানুকৃরিগলবিণাইনরিটিউট(রবনা), 

ময়মনরসংহ। 

7 
মমাোঃলসালহলরানা 

 

ববজ্ঞারনককম মকর্মা বাংলালদশপরমানুকৃরিগলবিণাইনরিটিউট(রবনা), 

উপলকন্দ্রবররশাল। 

8 
মমাোঃলমাোলেলহক 

 

ববজ্ঞারনককম মকর্মা বাংলালদশপরমানুকৃরিগলবিণাইনরিটিউট(রবনা), 

উপলকন্দ্রখাগড়াছরড়। 

9 
মমাোঃলসরলমলরো 

 

ববজ্ঞারনককম মকর্মা বাংলালদশপরমানুকৃরিগলবিণাইনরিটিউট(রবনা), 

উপলকন্দ্রসার্ক্ষীরা। 

10 
ি. খন্দকারমরহউলআলম 

 

িধানববজ্ঞারনককম মকর্মাও 

মিশনইন-চ মাে 

সুগারক্রপগলবিণাইনরিটিউট 

(রবএসআরআই)উপমকন্দ্র, োমালপুর। 

11 
মমাোঃশরহদুলইসলাম 

 

ঊর্ধ্বতনববজ্ঞারনককম মকর্মাও

মিশনইন-চ মাে 

সুগারক্রপগলবিণাইনরিটিউট(রবএসআরআই) 

উপমকন্দ্র,েয়পুহাট। 

12 
িাররয়ালহালসনশান্তা 

 

ববজ্ঞারনককম মকর্মাওমিশনই

ন-চ মাে 

সুগারক্রপগলবিণাইনরিটিউট(রবএসআরআই) 

উপমকন্দ্র,রসরােগঞ্জ। 

13 
মমাোঃরালশদুররহমানরােীব 

 

ববজ্ঞারনককম মকর্মা বালয়ালটকমনালরেরবভাগ,সুগারক্রপগলবিণাইনরিটিউট(রবএস

আরআই),ঈশ্বরদী,পাবনা। 

14 
ি. উলেআরমনুননাহার 

 

িধানববজ্ঞারনককম মকর্মা মৃরিকারবজ্ঞানরবভাগ 

বাংলালদশধানগলবিণাইনরিটিউট(রি),গােীপুর। 

15 
ি. রিয়লালচন্দ্রপাল 

 

ঊর্ধ্বতনববজ্ঞারনককম মকর্মা মসচওপারনব্যবস্থাপনারবভাগ 

বাংলালদশধানগলবিণাইনরিটিউট(রি),গােীপুর। 

16 
মহাসলনআরারদলোহান 

 

ববজ্ঞারনককম মকর্মা উরিদলরাগর্ত্ত্বরবভাগ 

বাংলালদশধানগলবিণাইনরিটিউট(রি),গােীপুর। 

17 
মরামানাআক্তার 

 

ববজ্ঞারনককম মকর্মা কৃরির্ত্ত্বরবভাগ 

বাংলালদশধানগলবিণাইনরিটিউট(রি),গােীপুর। 

18 
আবুলহাসাইনলমা. আলীমাসুম 

 

রসরনয়রসহকারীরপরচালক 

(অ.দা) 

সংগ্রহ ও ভান্ডারশাখা 

রবএআরআই,গােীপুর। 

19 
মমাোঃলমসবাহুলরমল্লার্ 

 

অরিটঅরিসার অরহহসাবশাখা 

রবএআরআই,গােীপুর। 

20 
ইসরর্য়াকআহলমদ 

 

ববজ্ঞারনককম মকর্মা এএসআইরসটিরবভাগ 

রবএআরআই,গােীপুর। 

21 
মমাোঃআল-আরমন 

 

িলটাকলকম মকর্মা (অ.দা.) িলটাকলশাখা 

রবএআরআই,গােীপুর। 

22 
মমাোঃলসাহরাবলহালসন 

 

কৃরিসম্প্রসারণঅরিসার উপলেলাকৃরিঅরিস 

গাবর্লী, বগুড়া 

23 
মমাোঃমারহদুলইসলাম 

 

কৃরিসম্প্রসারণঅরিসার উপলেলাকৃরিঅরিস 

পাব মর্ীপুর, রদনােপুর 

24 
স্বাক্ষরচন্দ্রবরনক 

 

কৃরিসম্প্রসারণঅরিসার উপলেলাকৃরিঅরিস 

রশবপুর, নররসংদী 

25 
শামীমাইয়াসরমন 

 

কৃরিসম্প্রসারণঅরিসার উপলেলাকৃরিঅরিস 

আরদর্মারী, লালমরনরহাট 

26 
েনাবররয়াসার্সাদার্লহাসলন 

 

কৃরিসম্প্রসারণঅরিসার উপলেলাকৃরিঅরিস 

সদর, মশরপুর 
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27 
মমাোঃররিকুলইসলাম 

 

উপ-পররচালক, 

কৃরির্ন্ত্রপারর্ ও 

পারনব্যবস্থাপনা 

োর্ীয়কৃরিিরশক্ষণএকলিরম (নাটা) , গােীপুর 

28 
রনলুিাআক্তার 

 

রসরনয়রসহকাররপররচালক 

(ফুিিলসরসংলটকলনালেী) 

োর্ীয়কৃরিিরশক্ষণএকলিরম (নাটা) , গােীপুর 

29 
মমাোঃশররিইকবাল 

 

রসরনয়রসহকারর 

(ফুল ও িল) 

োর্ীয়কৃরিিরশক্ষণএকলিরম (নাটা) , গােীপুর 

30 
লুপুরহমান 

 

লাইলিররয়ান োর্ীয়কৃরিিরশক্ষণএকলিরম (নাটা) , গােীপুর 

 

 Some Photographs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening Speech by 

DG, NATA 

Trainee’s with course 

co-ordinator’s 

First Automation 

Certificate signed by  

DG, NATA 
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Trainee’s with 

DG, CC & ACC 

Group Presentation By 

Trainee’s 

Discussion 

withTrainee’s 
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New Innovation Idea 

নং নতুনআইরিয়া িরর্ষ্ঠান 

১ রমরিপার্া রবএসআরআই 

২ আমারধান, আমারচাল রবআরআরআই 

৩ রবনাবীেভান্ডার রবনা 

৪ পুরিবার্ায়ন বারটান 

৫ নাটারিরেটাললাইলিরী নাটা 

৭ কৃরিচারারবপনন রবএআরআই 

 

 Course evaluation 

The course contents are insufficient& need more sessions. 

Trainee selection was good for group formation. 

 Selection of the resource speaker is good. 

 Management team was very cordial and helpful. 

 Topics they liked most… 

 CC & ACC’s Assistance’s was friendly & cordially. 

Class room arrangement. 

 Open discussion/Group discussion. 

Innovation Idea. 

Caffee arrangement. 

Cultural night. 

Encouraging videos. 

 Welcome snakes at dormitory. 

Performance 

Awarding 
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 They disliked … 

 Budget Insufficiency. 

 Very tight schedule. 

 Load shedding. 

 Other office visit  embarrassed during covid situation. 

 Interruption of mobile network at NATA campus area. 

 Mosquito biting at NATA dormitory. 

 Cooking & Cafeteria Management poor. 

 Suggestion need to be added… 

 At least 10 new sessions need to be included.  

 Live interview with stakeholders. 

 Supplied training materials as notebook. 

 Physical exercise & sports may be included. 

 Refresher’s course should be arranged. 

 Graphical view of Speaker evaluation 

 

Figure 1: Resource person evaluation by the trainee’s. 

 Conclusion 

Public sector is a huge area of expenditure, employment, etc-and facing challenges of 

social change (eg. ageing) Innovation is vital for increasing efficiency, for delivering new 

and better quality services.Many public sector employees have ideas for creating value for 

the citizens they serve. Citizen expectations from public servants have increased; as have 

their expectations for the quality and timeliness of services delivered by government. So, 

the participants who working in the crop sector or agriculture related activities, this 

trainingwill make them skill tore-inventing the public sector to encourage Putting Citizens 

First by improving citizen satisfaction with services. 
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