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বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা
রবনবচ্য সাল-২০১৭
ক্ররর্ক
নম্বি

রবষয়

প্রস্তারবত রবষয়
(গৃহীতব্য কানেি নার্)

১। রনে অরফনসি নসবা এ টু আই এি আেনল
সহেীকিণ অথবা
ওনয়বসাইট হালনাগােকিনণি
নসবায় ইননানভ্শন উনেনে তথ্য সংগ্রহ ও
হালনাগােকিণ।
২।
নেীবন্দি লঞ্চ টারর্মনালসমূনহ
তথ্য ও নসবা নকন্দ্র স্াপন।
৩ ই-নসবা কার্ মক্রর্
অনলাইন চ্াকুরিি আনবেন

বাস্তবায়নকাল

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমা

শুরুি তারিখ সর্ারপ্তি তারিখ
১০-০১-১৭

৩১-১২-১৭

েনাব নর্াাঃ সুলতানুল আনিরফন

সহকািী রসনের্ এনারলে
আইরসটি রবভ্াগ
১০-০১-১৭

৩১-১২-১৭

০১-০১-১৭

৩০-০৬-১৭

েনাব নর্াাঃ সুলতানুল আনিরফন

সহকািী রসনের্ এনারলে
আইরসটি রবভ্াগ
৪

ইনলক্ট্ররনক ক্রয় পদ্ধরত

০১-০১-১৭

৩১-১২-১৭

েনাব নর্াাঃ ইকবাল আলর্
রসনের্ এনারলে
এবং

প্রতযারশত ফলাফল (কােটি সম্পন্ন
হনল গুণগত বা পরির্াণগত
পরিবতমন আসনব)
নসবাগ্রহীতাি প্রনয়ােনীয় তথ্য
প্রারপ্তনত সহায়ক হনব।

নসবা গহীতা স্বল্প সর্নয় এবং স্বল্প
খিনচ্ ঝানর্লাহীনভ্ানব চ্াকুরিি
আনবেনপত্র ের্া প্রোনন সক্ষর্
হনবন।
সিকারি ক্রনয় স্বচ্ছতা এবং দ্রুততা
রনরিত হনব।

েনাব নর্াাঃ সুলতানুল আনিরফন

সহকািী রসনের্ এনারলে
৫

আইডিয়া
ম্যনেজনেন্ট ও
স্কেলআপ

ইনোনেশে আইডিয়া বক্স
(Idea Box)সম্পনকে ব্যাপক
প্রচার-প্রচারণা চালানোর
োধ্যনে সব ডবোনের
কেেকর্ো/কেেচারীেণনক
অবডির্করনণর লনযে
পর্ োয়ক্রনে ের্ডবডেেয় সো
আনয়জে
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০১-০১-১৭

৩১-১২-১৭

েনাব নর্াাঃ ইকবাল আলর্
রসনের্ এনারলে
আইরসটি রবভ্াগ

োেডরক স্কসবায় গুণের্ পডরবর্েে
আোয়নের লনযে সংস্থায় কে©রর্
কে©কর্ো/কে©চারীবৃনের রনকট হনত
ইনোনেশে আইডিয়া প্রাডি সিজ
িনব।

পরির্াপ (প্রতযারশত
ফলাফল ততরি হনয়নছ রক
না তা পরির্ানপি র্ানেন্ড)
হালনাগাে তথ্যারেসহ
দৃের্ান ওনয়বসাইট।

ক্ররর্ক
নম্বি

রবষয়

৬

প্রস্তারবত রবষয়
(গৃহীতব্য কানেি নার্)

বাস্তবায়নকাল

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমা

প্ররত র্ানসি ইননানভ্শন টিনর্ি
সভ্ায় আইরডয়া বনে প্রাপ্ত
আইরডয়াসমূহ র্াচ্াই ও বাছাই
কিা

১০-০১-১৭

৩১-১২-১৭ েনাব র্াহমুে হাসান নসরলর্
পরিচ্ালক, আইরসটি রবভ্াগ
(অরতরিক্ত োরয়ত্ব)

প্রতযারশত ফলাফল (কােটি সম্পন্ন হনল
গুণগত বা পরির্াণগত পরিবতমন আসনব)

আইরডয়া বনে প্রাপ্ত আইরডয়াসমূহ
প্ররত র্ানসি ইননানভ্শন টিনর্ি
সভ্ায় র্াচ্াই ও বাছাই কনি নসবা
সহেীকিণ সংক্রান্ত আইরডয়াসমূহ
বাস্তবায়ননি র্াধ্যনর্ নাগরিক নসবা
সহেীকিণ কিা সম্ভব হনব।
উদ্ভাবনী চ্চ্ মাি রবকাশ বৃরদ্ধ পানব।

৭

নেরনং

অত্র সংস্াি ২৫ েন কর্মকতমাি
েন্য ইননানভ্শন সংক্রান্ত
প্ররশক্ষনণি আনয়ােন কিা।

১০-০১-১৭

৩১-১২-১৭ েনাব নর্াাঃ সুলতানুল
আনিরফন
সহকািী রসনের্ এনারলে

৮

পাট মনািশীপ ও
ননটওয়ারকমং

নসবা পদ্ধরত সহেীকিণ, ইফাইরলং, ইননানভ্শন ইতযারে
রবষনয় প্ররশক্ষণ প্রোননি েন্য
এটুআই ও সংরিষ্ট অন্যান্য
প্ররতষ্ঠান/ অংশীেন রচ্রিতকিণ
ও তানেি সংনগ নর্গানর্াগ।

১০-০১-১৭

৩১-১২-১৭ েনাব নর্াাঃ সুলতানুল
আনিরফন
সহকািী রসনের্ এনারলে

সংরিে রবষনয় অরভ্জ্ঞ ও
রবনশষভ্ানব প্ররশক্ষত ব্যারক্ত বা
প্ররতষ্ঠাননি র্াধ্যনর্ প্ররশক্ষণ প্রোননি
ফনল প্ররশক্ষনণি গুণগতর্াণ বৃরদ্ধ
পানব।

৯

নসাস্যাল রর্রডয়াি
ব্যবহাি

নসবায় উদ্ভাবন প্ররক্রয়াি রবষনয়
র্তার্ত গ্রহনণি েন্য ই-নর্ইল
ব্যবহানিি পাশাপারশ অন্যান্য
সার্ারেক র্াধ্যনর্ি ব্যবহাি রনরিত
কিাি লনক্ষয biwta1958 োনে
একটি Facebook page open
করা।
রবআইডরিউটিএ পরিবাি নানর্
নফসবুক গ্রুপ গঠন

২৩-০৩-১৬

২৭-০৯-১৬

নসাস্যাল রর্রডয়াি কার্ মকি ব্যবহাি
রনরিত কিাি লনক্ষয রবআইডরিউটিএ’ি
েন্য সার্ারেক র্াধ্যর্ (নফসবুক) নপইে
নখালা।

১০

েনাব নর্াাঃ ইকবাল আলর্
রসনের্ এনারলে
এবং
েনাব নর্াাঃ জুলরফকাি হায়োি
সহকািী পরিচ্ালক (নর্াঃ নসাঃ)

১০-০১-১৭

৩১-১২২০১৭

েনাব নর্াাঃ ইকবাল আলর্
রসনের্ এনারলে
এবং
েনাব নর্াাঃ জুলরফকাি হায়োি
সহকািী পরিচ্ালক (নর্াঃ নসাঃ)
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সংস্াি সব কর্মকতমাি র্নধ্য

সংরক্ষপ্ততর্ সর্নয় তনথ্যি আোনপ্রোন ও সংনর্াগ সাধন।

পরির্াপ (প্রতযারশত ফলাফল
ততরি হনয়নছ রক না তা
পরির্ানপি র্ানেন্ড)

