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উদ্ভাবন্ কমমপররকল্পন্া ২০১৭-২০১৮  

 

ক্রঃ 

নং 

বিষয় প্রস্তাবিত বিষয় 

(গৃহীতব্য কাজের 

নাম) 

িাস্তিায়ন কাল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকতমা 

প্রতযাবিত ফলাফল 

(কােটি সম্পন্ন হজল 

গুনগত িা পবরমানগত 

বক পবরিতমন আসজি) 

পবরমাপ 

(প্রতযাবিত 

ফলাফল ততরী 

হজয়জে বকনা তা 

পবরমাজপর 

মানদন্ড) 

শুরুর তাবরখ সমাবপ্তর তাবরখ 

১। বনে 

অবফজসর 

সসিা 

সহেীকরণ 

অথিা সসিায় 

ইজনাজেিন 

সদিীয় উবিদ 

নমুনা 

সনাক্তকরণ 

প্রবক্রয়া 

সহেীকরণ। 

 

০১/০৭/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৮ ইজনাজেিন টীম, 

িাংলাজদি 

ন্যািনাল 

হারজিবরয়াম 

সমািাইল অযাপস্ ততরীর  

মাধ্যজম প্রচবলত এ সসিা 

সহেীকরণ করা। এর 

সাহাজে 

অল্প সমজয় সোগাবি 

ব্যবতজরজক সহজে এ 

সসিা প্রদান করা সম্ভি 

হজি। 

সনাক্তকৃত 

উবিদ  নমুনার 

সংখ্যা। 

সদিীয় 

উবিদ নমুনার 

এক্সজসিন নাম্বার 

প্রদান  প্রবক্রয়া  

সহেীকরণ। 

 

০১/০৭/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৮ ইজনাজেিন টীম, 

িাংলাজদি 

ন্যািনাল 

হারজিবরয়াম 

সমািাইল অযাপস্ ততরীর  

মাধ্যজম প্রচবলত এ সসিা 

সহেীকরণ করা। অল্প 

সমজয় সোগাবি 

ব্যবতজরজক সহজে এ 

সসিা প্রদান করা সম্ভি 

হজি। 

এক্সজসিন 

নাম্বার প্রদানকৃত 

উবিদ নমুনার 

সংখ্যা। 

হারজিবরয়াম 

পবরদি মন ও 

গজিষণা অনুমবত 

প্রদান প্রবক্রয়া 

সহেীকরণ।  

০১/০৭/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৮ ইজনাজেিন টীম, 

িাংলাজদি 

ন্যািনাল 

হারজিবরয়াম 

সমািাইল অযাপস্ ততরীর  

মাধ্যজম প্রচবলত এ সসিা 

সহেীকরণ করা। অল্প 

সমজয় সোগাবি 

ব্যবতজরজক সহজে এ 

সসিা প্রদান করা সম্ভি 

হজি। 

হারজিবরয়াম 

পবরদি মন ও 

নমুনা 

পর্ মজিক্ষজনর 

সংখ্যাগত তথ্য। 

২। ই-সসিা ও ই-

ফাইবলং 

কার্ মক্রম 

হারজিবরয়াজমর  

কমপসক্ষ ৩টি 

িাখায় ই-

ফাইবলং সসিা 

চালুকরণ।   

০১/০৭/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৮ সমাহাম্মদ রাজিদুল 

হাবকম, 

সপ্রাগ্রামার, 

িান্যাহা। 

ই-ফাইবলং মাধ্যজম 

ফাইল বনষ্পবি শুরু করা। 

ই-ফাইবলং এ 

ড্যাসজিাড্ ম সথজক 

উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ 

নবথর বনষ্পবি 

বিষয়ক তথ্য 

োনা। 

 

*োনযাহা  =  োাংলাবেশ  নযাশনাল হািবেরিয়াম।
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ক্রঃ 

নং 

বিষয় প্রস্তাবিত বিষয় 

(গৃহীতব্য কাজের 

নাম) 

িাস্তিায়ন কাল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা প্রতযাবিত 

ফলাফল (কােটি 

সম্পন্ন হজল 

গুনগত িা 

পবরমানগত বক 

পবরিতমন আসজি) 

পবরমাপ 

(প্রতযাবিত 

ফলাফল ততরী 

হজয়জে বকনা তা 

পবরমাজপর 

মানদন্ড) 

৩। প্রবিক্ষণ হারজিবরয়াজমর 

৩ েন কম মকতমা 

ও ৬ েন 

কম মচারীর ই-

ফাইবলং সংক্রাি 

প্রবিক্ষণ গ্রহণ। 

০১/০৭/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৮ সমাহাম্মদ রাজিদুল 

হাবকম, সপ্রাগ্রামার, 

িান্যাহা। 

ই-ফাইবলং 

প্রিতমজনর বিষজয় 

কম মকতমা এিং 

কম মচারীগজণর 

সম্যক ধারণা 

লাে। 

প্রবিড়্গজণ 

অংিগ্রহণকারী 

৩ েন কম মকতমা 

ও ৬ েন 

কম মচারীর 

তাবলকা। 

৪। পার্ট নািশীপ 

ও 

রনর্ওয়ারকট াং 

রেো পদ্ধরি 

েহজীকিণ, ই-

ফাইরলাং, 

ইবনাবেশন 

ইিযারে রেষবয় 

প্ররশক্ষণ প্রোবনি 

জনয এরু্আই ও 

োংরিষ্ট অনযানয 

প্ররিষ্ঠান/অাংশীজ

ন রিরিিকিণ ও 

িাবেি েবে 

র াগাব াগ স্থাপন। 

০১/০৭/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৮ রমাহাম্মে িাবশদুল 

হারকম, রপ্রাগ্রামাি, 

োনযাহা 

প্ররিষ্ঠান, অাংশীজন 

ও েহব ারগিাি 

ক্ষেত্র রিরিি 

প্ররিষ্ঠান, 

অাংশীজন ও 

েহব ারগিাি 

ক্ষেত্র 

রিরিিকিণ 

োংক্রান্ত 

ডকুবমন্ট 

৫। রোেযাল 

রমরডয়াি 

েযেহাি 

রেোয় উদ্ভােন 

প্ররক্রয়াি রেষবয় 

মিামি গ্রহবণি 

জনয ই-রমইল 

েযেহাবিি 

পাশাপারশ অনযানয 

োমারজক 

মাধ্যবমি েযেহাি 

রনরিিকিণ। 

০১/০৭/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৮ রমাহাম্মে িাবশদুল 

হারকম, রপ্রাগ্রামাি, 

োনযাহা 

রফেেুক রপইজ 

রখালাি মাধ্যবম  

োপ্তরিকেহ 

োমারজক 

র াগাব াগ েৃরদ্ধ 

পাবে। 

োংরিষ্ট রপইজ 

রলাংক। 

৬। প্রকাশনা ও 

ডকুবমবন্টশন 

হািবেরিয়াবমি 

প্রকাশনা েমূহ  

ওবয়ে-োইবর্ 

প্রকাশকিণ। 

০১/০৭/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৮ রমাহাম্মে িাবশদুল 

হারকম, রপ্রাগ্রামাি, 

োনযাহা 

ডকুবমন্ট প্রকারশি 

হওয়া। 

প্রকারশি 

ডকুবমন্ট 

 

 

 

 


